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ÂL MHAN SÛRES

(Devam)

oljU-Ul prj o* \yi^ Jl

lylJJ ÖpI

"Rabbinizin bana ve takvâ sahipleri için hazrlanm
olup genilii gökler ve yer Kadar olan cennete koun!"

(ÂI-; Inrân Sur. 133)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildirir:

Müslümanlan "Yâ Resulallah! Allah katnda srâil oullarnn deeri

bizimkinden daha m fazla? Zira onlardan biri bir günah iledii zaman bu

günahn kefâretini: "Kulan kes! Burnunu kes! öyle yap! Böyle yap!"

eklinde kap eiinde yazl olarak bulunmu" deyince Resûlullah (ra(iai*u aleyh

ressiHn) sustu ve herhangi bir cevap vermedi. "Rabbinizin bana ve takvâ

sahipleri için hazrlanm olup genilii gökler ve yer kadar olan cennete

koun! Onlar bollukta ve darlkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini

yenenler, insanlar affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. Yine onlar ki,

bir kötülük yaptklarnda, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'

hatrlayp günahlarndan dolay hemen tövbe-istifar ederler...'" âyetleri

nazil olunca Allah Resûlü (uHaiiahu aiayh vastiiem) onlara: "Bu istediinizden daha

hayrlsn size söyleyeyim mi?" buyurdu ve nazil olan bu âyetleri onlara

okudu.
1

’Âl-i mrân Sur. 133-135
3 bn Cerîr (6/62, 63) ve bnu'l-Münzir (91 7).
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bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Enes b. Mâlîk: "Rabbinizin bana...

koun"

1

buyruunu alklarken: “Namazdaki ilk (iftitâh) tekbîri getirmektir”

demitir .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Rabbinizin bana ve

takvâ sahipleri için hazrlanm olup genilii gökler ve yer kadar olan

cennete koun"3 âyetini açklarken öyle demitir: “Günahlarnzn

balanmas için salih amellerde bulunmaya ve bu sayede gökler ile yer

geniliinde olan Cennete kouun, anlamndadr. Cennetin gökler ile yer

geniliinde olmas da, yedi kat gök ile yedi kat yer birbirine eklense bunlann

genilii ne kadarsa Cennetin genilii de bu kadardr, anlamndadr.”4

bn Cerîr’in Süddî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir. “Kuman birbirine dikilip eklenmesi gibi yedi kat

gök ile yedi kat yer birbirine eklendii zaman genilikleri ne kadarsa Cennetin

genilii de o kadardr.”5

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Kureyb'den bildirir bn
Abbâs beni: "Genilii gökler ve yer kadar olan cennet" 6 buyruunu sormak

üzere Ehl-i Kitab'dan bir adamn yanna gönderdi. Gidip sorduumda adam

Hz. Mûsa'ya inen kitaplar kantrmaya balad. Sonrasnda da öyle dedi:

“Kuman birbirine dikilip eklenmesi gibi yedi kat gök ile yedi kat yer birbirine

eklendii zaman genilikleri ne kadarsa Cennetin genilii de o kadardr.

Uzunluuna gelince ise onu ancak Allah bilir.”
7

bn Cerîr, Hirakl'in elçisi et-Tenûhî’den bildirin Hirakl'in mektubuyla

birlikte Resûlullah'n (siiaiiahu icyh «mHhiti) yanna geldim. Mektupta Hirakl: “Beni,

genilii gökler ile yer kadar olan ve muttakiler için hazrlanan Cennete davet

eden mektubunu aldm. Cennet gökler ile yeri kaplyorsa peki Cehennem

1

Âl-i Imrân Sur. 133
1 bnu'l-Münzir (921).

5 ÂI-i Imrân Sur. 133
4 bn Ebî Hâtim 3/761, 762 (4154, 4155, 4158).

5 bn Cerîr (6/53).

6
ÂI-i mrân Sur. 133

’ bn Ebî Hâtûn 3/761, 762 (4157).
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nerede?” diye soruyordu. Resûlullah (du^ derk «»fan) de cevaben:

"Sübhânallah! Peki, gündüz vakti gece nerede olur ki?" karln verdi.’

Bezzâr ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: Adamn biri Resûlullah'a MaKahu

aleyhi vassllem) geldi ve: "Yüce Allah: «...Genilii gökler ve yer kadar olan

cennet ...»
2
buyurur. Cennet gökler ile yeri kaplyorsa peki Cehennem nerede

olacak?” dedi. Allah Resulü: "Gece her taraf kaplad zaman sence gündüz

nereye gider?" diye sorunca, adam: "Allah'n diledii yere gider” dedi. Bunun

üzerine Allah Resulü: "Cehennem de Allah'n diledii yerde olur" buyurdu .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîrve bnuM-Münzir, Tânk b. ihâb’dan bildirir: Baz

Yahudiler Ömer b. el-Hattâb'a: "Allah: "...Genilii gökler ve yer kadar olan

cennet..." 4 buyurur. Cennet gökler ile yeri kaplyorsa peki Cehennem nerede

olacak?” dediler. Ömer "Gece geldii zaman gündüz, gündüz geldii zaman

da gece nerede olur?” diye sorunca, Yahudiler: "Bu cevab sen Tevrat'tan

çkardn!” karln verdiler.
5

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Yezîd b. el-Asam’dan bildirin Ehli kitaptan bir

adam bn Abbâs’a: "...Genilii gökler ve yer kadar olan cennet..."
6

diyorsunuz. O zaman Cehennem nerede olacak?” diye sordu, ibn Abbâs da:

"Gece geldii zaman gündüz, gündüz geldii zaman da gece nerede olur?"

karln verdi.
7

Müslim, bnu'l-Münzir ve Hâkim, Enes'ten bildirir: Bedir sava srasnda

Resûlullah (aiiftt »leyt* ««fani: "Genilii gökler ile yer kadar olan Cennete doru

kalkn!" buyurdu. Umeyr b. Humâm el-Ensâri: "Yâ Resûlallah! Genilii gökler

ile yer kadar olan bir Cennet mi?” diye sorunca, Allah Resûlü: "Evet!"

1 bn Cerîr (6/54).

a
Âl-imran Sur. 133

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2196) ve Hâkim (1/36,
14

sahîh"). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de

(6/327) der ki: "Bezzâr rivayet etmitir. Ravileri de Sahîh'in rav ileridir/'

1 Âl-i mrân Sur. 133
5 bn Cerîr (6/55) ve bnu'l-Münzir (919).
6
Âl-i imrân Sur. 133

7 bn Cerîr (6/56).
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karln verdi. Umeyn "Ne güzel ne güzel !

1

Yâ Resûlallah! Vallahi böyle ise

mutlaka bu Cennetin ahalisinden biri olmam lazm" deyince, Allah Resûlü:

"Cennet ahalisinden birisin!" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr torbasndan

birkaç hurma çkard ve yemeye balad. "Bu hurmalar bitene kadar

yaayacak olsam yine de çok fazla yaam olurum" dedi ve yanndaki

hurmalan atp müriklerin üzerine dald. Ölene kadar da savat .

3

Ûl ^ âaJUIj Jki\ Ayitoj jöM &&

"Onlar bollukta ve darlkta Allah yolunda harcayanlar,

öfkelerini yenenler, insanlar affedenlerdir. Allah, iyilik

edenleri sever." (ÂJ-î mrân Sur. 134)

ibn Cerîr ile Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: .ÇJjl j jjiî
"3 buyruu hem bollukta,

hem de darlkta Allah yolunda harcayanlar, anlamndadr, "iûiü

buyruu kiinin öfkesine hakim olup onu yenmesi anlamndadr,

"...öfkelendikleri zaman balayanlar..." 5 âyetinde olduu gibi herhangi

bir durum karsnda kzp öfkelendikleri zaman, öfkelerinin gereini

yapmalan halinde harama düeceklerini bildiklerinde Allah rzas için kar
taraf affedip balarlar, "u.£ buyruu da müsamahakâr olup

insanlan affedenler, anlamndadr. "çinizde lütuf ve servet sahibi olanlar,

yaknlanna, dükünlere ve Allah yolunda hicret edenlere vermemek için

yemin etmesinler, affedip ho görsünler..."7 âyetinde olduu gibi binlerine

’ Müslim ile bnu'I-Münzir'in rivayetlerinde lmeydin bu sözünden sonra Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem) ona: ‘'Neden öyle dedin?” diye sormu, Umeyr de sonrasn

söylemitir.
1 Müslim 1901 (145), bnu'l-MünzLr (920) ve Hâkim (3/426, “sahih")

i Âl-i mrân Sur. 134
4
Âl-i mrân Sur. 134

5 ûra Sur. 37
6
Âl-i mrân Sur. 134

7 Nûr Sur. 22
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nafaka vermeyi kesmek üzere yemin edilmemesi gerektii bildirilmi, affedip

ho görülü olunmas gerektii ifade edilmitir/'
1

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakf ve'l-btidâ'da bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak,

bn Abbâs'a: ^.SJ^"2 buyruundaki ifadesi ne anlama

gelmektedir?" diye sorunca, bn Abbâs öyle karlk vermitin "Öfkelerini

yenip bastranlardr, anlamndadr. âir Abdulmuttalib b. Hâim de öyle der:

“Kabilemi kkrtp savamalarn bekledim

Ne var ki savama korkusuyla öfkelerini bastrmlard.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...nsanlar

affedenlerdir../3 buyruunu açklarken: "Köle ve cariyelerine kar ho
görülü ve balayc olanlardr" demitir.

4

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân:

"...nsanlar affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri seve/5 buyruunu

açklarken öyle demitin "Bir ite kzp öfkelendikleri zaman insanlan

affedip balarlar. Bunu yapan kii de iyilik yapm olur ki Yüce Allah iyilik

yapanlan sever. Bana ulaana göre Resûlullah (ssiMMm bM» mUm) bu âyeti

okuduktan sonra: "Yüce Allah'n gözettikleri hariç bu tur kiiler ümmetim

içinde az olacaktr. Ancak daha önceki ümmetlerde böylesi kiiler çoktu"

buyurmutur."6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzir, Ebû Hureyre'den bildirir:

"...öfkelerini yenenler../7
âyeti hakknda Hz. Peygamber (saMu uM» «ailem):

"Yüce Allah, öfkesinin gereim yerine getirmeye gücü yettii halde onu yenip,

yok eden kiinin kalbini iman ve huzurla doldurur" buyurmutur.

8

1 bn Cerir (6/57, 59, 60) ve bn Ebî Hatim 3/762, 763 (4162, 4165, 4166).

J
Âl-i mân Sur. 134

3 Âl-i tmrân Sur. 134

« bn Ebî Hatim 3/763 (4167).

5 Âl-i mrân Sur. 134

‘ bn Ebî Hatim 3/763 (4168).

1 Âl-i mrân Sur. 134
1 Abdurrezzâk (1/132), bn Cerîr (6/59) ve bnu’l-Münzir (925). Elbânî, es-Silsiletu‘d-

Da'îfe’de (1912) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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Ahmed, Beyhakî'nin uab'da hasen bir senedle ibn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (»iflahu aliydi mallan): "Yüce Allah katnda yutulan öfkeden daha

sevimli bir lokma yoktur. Kul, Allah için öfkesine sahip olup cmu yuttuu

zaman Yüce Allah onun içini imanla doldurur" buyurmutur.

1

Beyhakî, bn Ömer'den aynsn zikreder.

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Beyhakî'nin uab'da Muâz

b. Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIWiu sByhi kseM öyle buyurmutur.

"Yüce Allah, öfkesinin gereni yerine getirmeye gücü yettii halde onu yenip,

yok eden kiiyi kyamet gününde bütün mahlûkatn önünde çarr ve diledi

huriyi seçip almasn ister."
3

Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (ulhMu aleyhi yasallm):
"
Güçlü kii bakalarn yere çalabilen kii

del, öfkelendii zaman öfkesine hakim olabilen kiidir" buyurmutur.
4

Beyhakî, Âmir b. Sa'd’dan bildirir: Hz. Peygamber (ufeiiahu Hfeyhi mefem) büyük

talan kaldnp güçlerini birbirlerine gösteren bir toplulua uraynca:

“Gücün ta kaldrmakta olacan m zannediyorsunuz? Kiinin gücü, kin ve

öfkeyle dolmas ve bu öfkesini yenmesinde belli olur" buyurdu .

5

bn Cerir, Haan (-1 Basrî)’den bildirir: Kyâmet gününde: “Yüce Allah'tan

alaca olan kalksn!" denildiinde sadece bakalann affetmi kiiler ayaa

kalkar.

6

Hâkim’in Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (uMai* metan)

öyle buyurmutur: "Kim (Cennette) kendisine yüksek binalarn dikilmesini,

(Allah katnda) yüksek derecelere yükseltilmesini isterse kendisine hakszlk

1 Ahmed 5/149 (3015, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (8306). Müsned' in muhakkikleri:

"snad çok zayftr" demilerdir.

* Beyhakî (8305, 8307), Ahmed 10/270 (6114) ve bn Mâce (4189). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3377).

3 Ahmed 24/398 (15637), Ebû Dâvud (4777), Tirmizî (2021, 2493, "hasen") ve Beyhakî

(8303). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Siinen Ebi DSvud, 3997)

* Buhârî (6114) ve Müslim (2609).

5 Beyhakî (8276).
6 bn Cerîr (6/59).
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edeni affetsin, kendisinden bir eyi esirgeyene kendisi versin, ziyaretine

gelmeyeni kendisi ziyaret etsin ."

1

Beyhakfnin bildirdiine göre Ali b. Hüseyn'in cariyesi, abdest için ona

suyu dökerken ibrik elinden kayp Ali'nin yüzüne dütü ve yüzünü yaralad.

Ali öfke içinde ban kaldrp cariyeye baknca, cariye: "Yüce Allah:

"...öfkelerini yenenler ...*
1
buyurur" dedi. Bunun üzerine Ali: "Ben de

öfkemi yendim" karln verdi. Cariye: "Yüce Allah yine: "...nsanlar

affedenlerdir..." 3 buyurur” deyince, Ali: "Yüce Allah seni affetsin” karln
verdi. Cariye: "...Allah, iyilik edenleri sever

"4 deyince de Ali: “Git, özgürsün”

karln verdi .

5

Isbehânî'nin Terîb'de Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu siaytî

vEiBiem): "öfkelendirilmesine ramen müsamahakâr ve ar bal olan kii. Yüce

Allah'n sevgisini kazanr" buyurmutur.

6

Beyhakl, uabu'l-îman’da Amr b. Abese'den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygamber'e MaMu aMi w»Hem): “man nedir?” diye sorunca, Allah Resulü:

"Sabr, hogörü ve iyi ahlâktr" karln verdi .

7

Beyhakî, Ka’b b. Mâlik’ten bildirir: Seleme oullanndan bir adam

Resûlullah'a (saiiaRahu aiayti veseiiem) Islâm'n ne olduunu sordu. Allah Resulü:
"
Güzel

ahlâktr" karln verdi. Sonrasnda adam ayn soruyu farkl zamanlarda be
kez daha sordu. Allah Resulü (saiiaiiaiu aievti «»Hem) de her defasnda: "Güzel

ahlâktr

"

karln verdi .

8

1 Hâkim (2/295). Zehebî der ki: "Ravi Ebû Umeyye'yi Drakutru zayf bulmutur.

shâk da Ubâde'ye yetimi deildir."
1
Âl-i mrân Sur. 134

3 Âl-i mrân Sur. 134
* Âl-i mrân Sur. 134
5 Beyhakî (8317).

‘ Elbârû, es-Silsilelu 'd-Da îfe’de (752) hadisin uydurma olduunu söylemitir.

7 Beyhakî (8014).

* Beyhakî (8016).
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Taberânî, M. el-Evsafta ve Beyhakî, Câbir'den bildirir: Ashab: "Yâ

Resûlallah! u’m (deersizlik, uursuzluk, meymenetsizlik) nedir?” diye

sorduklarnda, Allah Resûlü (saibiiahu aleyhi rassiiem}: "Kötü ahlâktr" karln verdi .

1

Taberânî, M. el-Evsafta ve Beyhakî'nin uab’da Hz. Âie'den bildirdiine

göre Resûlullah Meiiahu aleyhi veselemi: "u 'm (deersizlik, uursuzluk,

meymenetsizlik) kötü ahlâktr" buyurmutur.

2

Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk’ta Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah

(sallatlahu aleyhi nnfcm): "yi ahlâk, günein buzu eritmesi gibi günahlar eritip yok

eder" buyurmutur.*

Beyhakî, Enes'ten bildirir. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiaytv vesaiiBm):
"
Sabr'n4

yemei bozmas gibi kötü ahlâk da iman öyle bozar

"

buyurdu. Bir müminin

ahlâknn en güzel ekilde olmas gerektii de söylenirdi.

5

bn Adiy, Taberânî ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saMiahu aleyhi resefism): "yi ahlâk, günein buzu eritmesi gibi günahlar

eritip yok eder. Kötü ahlâk da sirkenin bal bozmas gibi kiinin amellerini

bozar" buyurmutur.

6

Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiishu aiayhi nsenen):

"yi ahlâk, günein buzu eritmesi gibi günahlar eritip yok eder. Kötü ahlâk da

sabr’n bal bozmas gibi kiinin amellerini bozar" buyurmutur .

7

Beyhakî'nin Saîd b. Ebî Burde b. Ebî Musa el-E'arî'den, o babasndan, o da

dedesinden naklen bildirdiine göre Resûlullah MaUahu aleyhi meiie<n) öyle

buyurmutun "Güzel ahlâk, sahibinin burnuna takl, Allah'n rahmetinden bir

dizgin gibidir. Bu dizgin kendisini hayra çekip yönlendiren bir melein

elindedir. Yöneldii bu hayrlar da iyi ahlâk sahibini doruca Cennete götürür.

'

Taberânî (5726) ve Beyhakî (8021, 8022, hadisi zayf bulmutur).
2
Taberânî (4360) ve Beyhakî (8022, hadisi zayf bulmutur).

3 Harâitî, Münlekâ (21). Elbânî, es-Süsiletu d-Da'îfe 'de (442) hadisin çok zayf

olduunu söylemitir.
4 Ödaacmdan çkan, tad aa olan bir svdr.
5 Beyhakî (8035).

6 bn Adiy (5/1881, 1882), Taberânî (10777) ve Beyhakî (8036). Elbânî, es-Silsiletu ’d-

Da’îfe’de (440, 441) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
7 Beyhakî, uab (8036, hadisi zayf bulmutur).
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Kötü ahlâk da sahibinin burnuna takl, Allah'n azabndan bir dizgin gibidir.

Bu dizgin kendisini kötülüklere çekip yönlendiren bir eytann elindedir.

Yöneldii bu kötülükler de kötü ahlâk sahibini doruca Cehenneme götürür."'

Taberânî, M. el-Evsafta ve Beyhakî, Ebû Hureyre'der bildirir

Resûlullah'n (aiieMu aleyhi ««Hem): "Vallahi Yüce Allah'n, yaratln ve ahlâkn

güzel kld bir kula Cehennem atei dokunamaz" buyurduunu iittim .

2

Harâitî ve Beyhakî’nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (siiaHohu aleyhi

»«allem): "yi ahlâk, insanolunun mutluluuna vesiledir. Kötü ahlâk da onun

mutsuzluuna bir sebeptir" buyurmutur.*

Harâitî ve Beyhakî, Ibn Amadan bildirin Resûlullah (uMahu aleyhi «diam) çokça:

"Allahm! Senden shhatli, iffetli, emin, iyi ahlâkl ve kadere rza gösteren biri

olmay dilerim" diye dua ederdi.

4

Ahmed ve Beyhakî, ceyyid bir senedle Hz. Âie’den bildirin Resûlullah'n

Miiahu aleyhi vBMiinn) dualanndan biri de: "Allahm! Yaratlm güzel kldn gibi

ahlâkm da güzel kl" eklindeydi .

5

Buhârî ve Beyhakî, uab’da Ebû Hureyre'den bildirin Adamn biri Allah

Resûlü'ne (aotlaiiahu eieyhi teeM geldi ve: “Bana yapabileceim kolay bir amel söyle

de belki onu iyice anlar devaml uygulanm” deyince, Allah Resûlü:

"Öjkelenme
!"

buyurdu. Adam ayn eyi bir daha isteyince, Allah Resûlü yine:

"ÛJkelenme
!"

buyurdu .

6

1 Beyhakî (8037, hadisi zayf bulmutur).
1 Taberânî (6780) ve Beyhakî (8038). Heysemî, Mecmuu ‘z-Zev&id'de (8/21) der ki:

"snadnda zayf biri olan Abdullah b. Yezîd el-Bekrî vardr."
1 Beyhakî (8039. Faydu'l-Kadîr'de (8249) geçtii gibi yazar bu hadisi zayf bulmutur.
4 Harâitî, Müntekâ (7) ve Beyhakî (8540). Heysemî, Mecmau'z-ZevâiTde (10/173) der

ki: 'Taberânî ve Bezzâr rivayet etmilerdir.. . Isnadmda Abdurrahman b. Ziyâd b. En'um
vardr. Hadisi zayf biridir, ancak onu güvenilir bulanlar da vardr. Dier ravileri ise

Sahîh'in ravileridir."

5 Ahmed 40/456, 42/125 (24392, 25221) ve Beyhakî (8543, 8544). Müsned'm

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
6
Buhârî (6116) ve Beyhakî (8277).
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Hâkim ve Beyhakî, Câriye b. Kudâme'den bildirin "Yâ Resûlallah! Bara

faydal olacak, ama kolay ve basit olan bir söz söyle ki aklmda tutaym"

dediimde: "öfkelenme!" buyurdu .

1

Beyhakî, Abdullah b. Amridan bildirir: Resûlullah'a (nilaUahj nieyh «-stiM: "Beni

Allah'n öfkesinden uzak tutacak ey nedir?" diye sorduumda:

"Öfkelenmememin' karln verdi .

2

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî ve Hâkim, Ebû Saîd el-Hudri'den bildirir:

Resûlullah(saiiBiBhuBBrtiveseiie) ikindi sonras güne batmna kadar süren bir hutbe

verdi. Bu hutbeyi aklnda tutanlar tuttu, unutanlar da unuttu. Bu hutbesinde

kyamet gününde olacak tüm eylerden bahsetti. Yüce Allah'a hamdu senâda

bulunduktan sonra öyle buyurdu: "Bilin ki dünya tatl ve çekicidir. Yüce

Allah da sizleri dünyaya göndermi ne yapacanz gözlemektedir. Dünya

nimetleri ile kadnlara kar dikkatli olun! Bilin ki insanlar deiik snflarda

yaratlmlardr. Kimisi mümin olarak doar, mümin olarak yaar ve mümin

olarak ölür. Kimisi kafir olarak doar, kafir olarak yaar ve kafir olarak ölür

Kimisi mümin olarak doar; mümin olarak yaar ancak kafir olarak ölür. Kimisi

de kafir olarak doar, kafir olarak yaar, ancak mümin olarak ölür.

Bilin ki öfke kiinin içinde tutuan bir kor parças gibidir, öfkelenen kiinin

gözlerinin nasl kpkrmz kesildiini ve boyun damarlarnn nasl kabardn
görmez misiniz? Kii öfkelendiini gördüü zaman (bir ey yapmaya

kalkmasn) yerinde otursun. Bilmelisiniz ki bu konuda insanlarn en hayrls

geç öfkelenen, ancak öfkelendii zaman da çabuk sakinleen kiidir. En kötü kii

de çabucak öfkelenen, ancak geç sakinleen kiidir. Kii çabucak öfkelenip

çabucak da sakinleiyorsa bu iki özellii birini dengeler. Kii zor öfkelenip geç de

sakinleiyorsa bu iki özellii de birbirini dengeler.

Bilmelisiniz ki tüccarlarn en hayrls, bir eyi güzelce isteyen ve ödemesini

de ayn ekilde güzelce yapan kiidir. En kötü tüccar istemesi de, ödemesi de

kötü olan kiidir. Kiinin ödemesi güzel, ancak istemesi kötü ise bu iki özellii

birbirini dengeler. Kiinin istemesi güzel, ancak ödemesi kötü ise bu iki özellii

de birbirini dengeler.

T Hâkim (3/615), Beyhakî (8279) ve Ahmed 25/330 (15964). Müsned' in muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
J Beyhakî (82S1).
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Dikkat edin de insanlardan korkusu kiinin hak olarak bildii bir eyi

söylemesine engel olmasn! Bilin ki ihanet eden her bir kiinin kyamet gününde

bu ihaneti büyüklüünde bir sanca olur. En büyük ihanet de umumu idare

eden kiinin yapaca ihanettir. Bilin ki en deerli cihad, zalim olan yöneticiye

kar hakk söylemektir."

Güne batmak üzereyken de sözünü öyle balad: "Dünyann geçen

ömrüne oranla kalan ömrü, bu gününüzün geçen zamanna oranla kalan

zaman kadardr.
,n

Hakim et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de ve Beyhakî, Behz b. Hakîm'den, o

babasndan, o da dedesinden naklen öyle der: "Yâ Resûlallah! Bana ksa, öz

ve her zaman yapabileceim bir nasihatte bulun" dediimde: "Ey Muâviye b.

Hayde! Öfkelenme! Zira öfke, sabr'n bal bozmas gibi kiinin imann bozar"

buyurdu.
2

Hakîm'in bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah UsiBleb l«yhi mailem] öyle

buyurmutun "öfke, Yüce Allah’n, kiinin sinirlerinin üzerine koyduu

Cehennem ateinden kzgn bir demir gibidir, öfkelenen kiinin gözlerinin nasl

kpkrmzt kesildiini, yüzünün renginin attm ve boyun damarlarnn

kabardn görmez misin?"3

Beyhakî'nin Haan (-1 Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (soiinliohu aleyhi

vBufan) öyle buyurmutur: "öfke, kiinin kalbinde bir kor gibidir, öfkelenen

kiinin boyun damarlarnn nasl kabardm ve gözlerinin kpkrmz
kesildiini görmez misiniz? Onun için kii öfkelendiini hissettii zaman

ayaktaysa otursun, oturuyorsa da uzansn. "4

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin Haan (-1 Basrî)'den

bildirdiine göre Resûlullah (»Mu aleyhi meltem) öyle buyurmutur: “Yüce Allah

katnda yutulan öfkeden daha sevimli bir lokma, musibet annda sabrdan daha

’ Tayâlis (2270), Ahmed 17/227, 228 (11143), Tirmizî (2191), Hâkim (4/505, 506) ve

Beyhakî (8289). Tayâlisî'nin muhakkiki: "Ravi Ali b. Zeyd’in zayfl dolaysyla isnad

zayftr. Ancak metnin baz yerleri de sahihtir" demitir.
1 Hakîm (1/73) ve Beyhakî (8294).

3 Halam et-TLrmizî (1/73, 74).

4 Beyhakî (8290). Beyhakî: "Rivayet bu ekilde mürsel olarak gelmitir" demitir.
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deerli davran yoktur. Yine Allah kahnda Allah hayetiyle dökülen gözya ile

Allah yolunda dökülen kan damlasndan daha deerli bir damla yoktur.

Abd b. Humeyd’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aiayh

veseten), Ebû Bekime öyle buyurmutur "Üç ey vardr ki gerçeklemesi haktr.

Kii bir hakszlk gördüü zaman kar taraf affederse Yüce Allah onun

deerini arttrr. Kii zengin olmak için dilenmeye kap aralarsa Yüce Allah

onun maln daha da azaltr. Kii bir yardm veya akrabay gözetme kaps açtt

zaman Yüce Allah onun maln daha da çoaltr."

Ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Tinmizî, bn Amridan bildirir: Resûlullah

MaMu aBvhî w»ten) kaba konumaz, çirkin davranlarda bulunmaz ve: "Sizin en

hayrlnz ahlâk en güzel olannzdr" buyururdu .

2

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Bezzâr, Ibn Hibbân ve Beyhakî, el-

Esmâu ve's-Sifâfta Ebu’d-Derdâ’dan bildirir Resûlullah (uMUu defa naibn):

“Kiiye yumuak huyluluktan pay verilmise hayrdan olan pay da verilmi

demektir. Kii yumuak huyluluktan olan payndan mahrum edilmise

hayrdan olan payndan da mahrum kalm demektir" buyurdu. Yine: "Kyamet

gününde müminin mizannda güzel bir ahlâktan daha ar çeken bir ey

olamaz. Yüce Allah kaba ve ahlâksz olan kiileri sevmez. Kiinin güzel ahlâk

kendisini çokça oruç tutup namaz klanlarn derecesine kadar yükseltir." 3

Tinmizî, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Zühd'de Ebû Hureyre'den bildirir

Resûlullah’a («MUm drfa ressfem): "nsanlann Cennete girmelerine daha fazla

vesile olacak ey nedir?" diye sorulunca: "Allah'a kar takva ve güzel bir

ahlâktr" karln verdi. "Peki, insanlann Cehenneme girmelerine daha fazla

sebep olacak ey nedir?" diye sorulunca da: "ki boluk, yani az (dil) ve

cinsel organdr" karln verdi .

4

1 Abdurrezzâk (20289), bn Ebî eybe (13/251) ve Beyhakî (8308).
J bn Ebî eybe (8/326), Buhâri (3559), Müslim 2321 (68) ve Tirmizî (1975).

3 bn Ebî eybe (6/323), Ebû Dâvud (4799), Tirmizî (2002, 2013, "hasen"), Bezzâr,

Kefu'l-Estâr (1975), bn Hibbân (481, 5693, 5695) ve Beyhakî (1050). Sahîh hadistir (bak:

Elbânl, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1628, 1629).

4 Tirmizî (2004, "sahih"), bn Hibbân (476), Hâkim (4/324, "sahîh") ve Beyhakî (955).

snad hasendir (bak: Elbâru, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1630).
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bn Ebî eybe, Tirmizî ve Hâkim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah MiJUhj bM> ««ilan):
"Müminler içinde iman en kamil olanlar

,
güzel bir

ahlâka sahip olanlar ile ailesine kar iyi ve yumuak davrananlardr"

buyurmutur.

1

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Hibbân ve Hâkim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah Csaiisiiahu Bieyhi yasallm): "Mümin, güzel ahlâk sayesinde gecelerini ibadetle,

gündüzlerini de oruçla geçirenlerin derecesine yükselebilir" buyurmutur.

2

Taberânî, M. el-Evsa?ta ve Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (laBiehu aleyhi reniism): "Yüce Allah kulunu, güzel ahlâk sayesinde oruç

tutup namaz klmlarn derecesine yükseltir" buyurmutur.
3

Taberânî ve HarârtFnin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (nUhhu «terk

«salan) öyle buyurmutur: "Kul ameli az olmasna ramen güzel ahlâk

dolaysyla ahirette yüksek makamlara ulaabilir, güzel konaklara nail olabilir.

Kötü ahlâk dolaysyla Cehennemin en alt seviyesine de inebilir."
4

Ahmed, Taberânî ve Harâitî’nin bn Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiishu aleyhi vbmIM: "Mutedil olan bir kul, güzel ahlâk ve iyi huyu dolaysyla

gündüzlerini oruçla
,
gecelerini de Allah'n âyetleriyle (ibadetle) geçiren kiinin

derecesine ulaabilir" buyurmutur.
5

1 bn Ebî eybe (11/27), Tirmizî (2612, "hasen") ve Hâkim (1/3, “sahih"). Zayii hadistir

(bak: Elbânî, Dal] Sünen et-Tirmizî, 1630).

1 Ahmed 40/414, 470, 42/346 {24355, 24595, 25013, 25537), Ebû Dâvud (4798), bn
Hibbân (480) ve Hâkim (1/60, "sahih"). Müsned’in muhakkikleri: "Sahih liayrihi"

demilerdir.
3 Taberânî (3970) ve Hâkim (1/60, 'sahih "). Elbânî, es-SiIsiletu's-Sahîha'da (2/352)

hadisin sahih olduunu söylemitir.
4
Taberânî (754). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (8/25) der ki: "Taberânî bunu zayf

biri olan hocas Mikdâm b. Dâvud'dan rivayet etmitir. bn Dakîku'l-Îd ise el-mâm’da

Mikdâm'm bazlar tarafndan güvenilir bulunduunu zikretmitir. Dier ravileri de

güvenilir olan ravilerdir."

5 Ahmed 11/229, 230, 628 (6648, 6649, 7052), Taberânî 13/58 (142), M. el-Evsat (3126) ve

Harâitî, Müntekâ (25, 299). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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bn Ebi'd-Dünyâ’nn es-Samfta Safvân b. Süleym’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiwwu aicyfi ««M: "Size, kolay olan ve bedene zor gelmeyen bir ibadeti

söyleyeyim mi? Susmak ve güzel ahlâktr" buyurmutur .

1

Muhammed b. Nasr el-Mervezî, es-Salât
1
da, Alâ b. e-hhîdden bildirir:

Adamn biri Hz. Peygamber'e (ulBiahu aiayhi «sbM önünden geldi ve: “Yâ

Resûlallah! En deerli amel hangisidir?” diye sordu. Allah Resûlü:
"
Güzel

ahlâktr" karln verdi. Sonrasnda adam Hz. Peygamber'in (taila&fo aleyhi mdfem)

sa tarafndan geldi ve: “Yâ Resûlallah! En deerli amel hangisidir?" diye

sordu. Allah Resûlü yine: "Güzel ahlâktr" karln verdi. Sonrasnda adam

Hz. Peygamberin (salahta afayh< «sM sol tarafndan geldi ve: “Yâ Resûlallah! En

deerli amel hangisidir?” diye sordu. Allah Resûlü yine:
"
Güzel ahlâktr

"

karln verdi. Sonra adam Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aleyhi «uiM arka

tarafndan geldi ve: “Yâ Resûlallah! En deerli amel hangisidir?” diye sordu.

Allah Resûlü adama dönüp bakt ve: "Neden anlamyorsun! En deerli amel

güzel ahlâktr. Elinden geldii kadar da öfkelenmemeye çal" buyurdu.*

Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre

Resûlullah (ssiiaiiahu aisrti resdiem) öyle buyurmutun "Hakl olduu halde tartma ve

çekimeden uzak duran kiiye Cennetin kenarnda bir ev verilmesine ben

kefilim. akadan da olsa yalandan uzak duran kiiye Cennetin orta yerinde bir

ev verilmesine ben kefilim. Ahlakn güzelletiren kiiye de Cennetin en yüksek

bölgesinde bir ev verilmesine ben kefilim ."
3

Tirmizî ve Harâitî'nin Mekârimu'l-Ahlâk’ta Câbir'den bildirdiine göre

Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi veraiiem): “Kyamet gününde en sevdiim ve bana en yakn

olacak kii, ahlâk en güzel olan kiidir" buyurmutur.
4

Taberânfnin Ammâr b. Yâsidden bildirdiine göre Resûlullah (ufleiiahu aie-h

vBseiiem): "Güzel ahlâk Yüce Allah'n yarattklar içinde en deerli olandr"

buyurmutur.

1

’ bn Ebi'd-Dünyâ (27). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfu’l-Câmi', 2158).

J Muhammed b. Nasr (878). Muhakkiki: "snad mürseldir" demitir.
3 Ebû Dâvud (4800), Tirmizî (1993, "hasen") ve bn Mâee (51). Tuhfetu'l-Erâfa da

4/167 (4876) baknz, Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4015).

* Tirmizî (2018, "hasen") ve Harâitî, Müntekâ (13), Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizi, 1642).
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Taberânrnin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûiullah (tdbiihu *yhi meiien)

öyle buyurmutur "Yüce Allah, brahim'e (dyhis»iwn) öyle vahyetti: Haldim!

Kafirlere kar olsa dahi ahlâkn güzel kl ki iyilerle birlikte Cennete giresin.

Zira benim hükmüm ilk önce ahlâkm güzel klanlar üzerinde tecelli eder ki bu

da onu Ar'mn altnda gölgelendirmem, Cennet sularndan içirmem ve onu

kendime yakn klmamdr,"

1

Ahmed ve bn Hibbân, ibn Amr'dan bildirir: Resûlullah’n MaUahu aleyhi nuiitm):

"Kyamet gününde en sevdiim ve bana en yakn olacak kiinin kim olacan

size söyleyeyim mi?" diye sorduunu iittim. Ashab: "Evet, söyle yâ

Resûlallah!" dediklerinde: "Ahlak en güzel olantmzdr" buyurdu .

3

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebû Ya'lâ ve Taberânî, ceyyid bir senedle Enes'ten

bildirir. Resûiullah Uallsllshu aleyhi mailem), Ebû Zerile karlanca ona: "Ey Ebû Zer!

Sana yük bakmndan hafif, ama Mizan'da dier bütün amellerden daha ar
çeken iki eyi söyleyeyim mi?" diye sordu. Ebû Zer "Tabi kt söyle yâ

Resûlallah!" deyince, Allah Resûlü (saMata aleyhi «sefa»): "Suskunluu elden

brakma ve güzel bir ahlâkn sahibi ol. Nefsim elinde olana yemin olsun ki hiçbir

kul bu ikisi gibi iyi bir amelde bulunamaz" buyurdu .

4

Ebu'-eyh b. Hayyân, es-Sevâb’da vâhi (zayf) bir senedle Ebû Zeriden

bildirir Resûiullah (nUMu aleyh mailem) bana: "Ey Ebû Zer! Sana ibadetler içinde en

deerli olan, bedene hafifgelen, ancak Mizan'da ar çeken ve dile de çok kolay

gelen bir ibadeti söyleyeyim mi?" diye sordu. Ben: "Anam babam sana feda

olsun! Tabi ki söyle!" dediimde, Allah Resûlü Maiiahu atsyhi reseHm): "Suskunluu

elden brakma ve güzel bir ahlâkn sahibi ol. Zira bu ikisi gibi deerli olan baka

bir amelde bulunamazsn" buyurdu.

1

Taberânî, M. el-Evsat (8344). Heyscmî, Mecmuu ‘z-Zevâid'de (8/20) der ki: "Taberânî

bunu M. el-Evsat ve M. el-Kebir*de rivayet etmitir. snadnda metruk biri olan Amr b. el-

Husayn vardr/'

’ Taberânî, M. el-Evsat (6506). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (8/20, 21) der ki:

"snadnda zayf biri olan Müemmel b. Abdirrahman es-Sekafî vardr."
3 Ahmed 11/608, 609 (7035) ve bn Hibbân (485). Miisned'in muhakkikleri: "Hasen

hadistir" demilerdir.

< bn Ebi'd-Diinya, es-Samt (554), Ebû Ya'lâ (3298) ve Taberânî, M. el-Evsal (7103). Ebû

Ya'lâ'nn muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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Ebu'-eyh’in Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine göre Resûlullah(raflgftahaie^i«sEM

kendisine öyle buyurmutun "Ey Ebu'd-Derdâ! Bedeli hafif, ancak sevab çok

olan ve Allah'n huzuruna onlardan daha deerli bir amelle çkamayacan iki

eyi söyleyeyim mi? Suskunluk ve güzel ahlâktr."

Bezzâr ve bn Hibbân, Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah (saiuiBhu aleyhi mailem):

"En hayrlnzn kimler olduunu size söyleyeyim mi?" diye sorunca ashab:

“Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü (iiaiUu akyhi

Yenilen»): "Yaça büyük, ahlâk da güzel olanlardr" buyurdu .

1

Taberânî ve bn Hibbân, Usâme b. erik'ten bildirir: Bazdan: “Yâ

Resûlallah! Yüce Allah'n en sevdii kullar kimlerdir?” diye sorunca, Allah

Resulü (niahhu aleyhi veseflent): "Ahlak en güzel olannzdtr"karln verdi .

2

bn Ebîeybe, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Usâme b. erik’ten bildirin

Ashab: “Yâ Resûlallah! insana verilen en deerli ey nedir?” diye sorunca,

Allah Resûlü (saiiaflaiu aleyhi veaellem): "Güzel bir ahlâktr" kartlgn verdi .

3

bn Ebî eybe, Ahmed ve Taberânî'nin ceyyid bîr senedle Câbir b.

Semure'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh» maM öyle buyurmutur:

"Kabaln ve çirkin davranlarn slam'da yeri yoktur. nsanlar içinde slam'

en güzel olan kii, ahlâk en güzel olan kiidir."*

ibn Hibbân, Hâkim ve Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk1

da bn Amridan bildirir:

Muâz b. Cebel bir yolculua çkmak isteyince Allah Resûlü'ne geldi ve: “Ey

Allah'n Peygamberi! Bana nasihatte bulun” dedi. Allah Resûlü: "Sadece

Allah'a kulluk et ve ona hiçbir eyi ortak koma" buyurdu. Muâz: “Ey Allah'n

Peygamberi! Bir tane daha nasihatte bulun” deyince, Allah Resûlü:
"
Kötülük

yaptn zaman ardndan bir iyilik yap" buyurdu. Muâz: “Ey Allah'n

1

Bezzâr (1971) ve bn Hibbân (484, 2981). bn Hibbân'm muhakkiki: "Ravileri

güvenilirdir ve Müslim'in ravileridir; ancak bn shâk'n an'ane'si vardr" demitir.
1 Taberânî (471, 478) ve bn Hibbân (486). bn Hibbân'm muhakkiki: "Müslim'in

artlarna göre sahih hadistir" demitir.

> bn Ebî eybe (8/2, 513, 14/177), br Hibbân (6061), Hâkim (1/121, 4/400, "sahih") ve

Beyhakî (9/343). bn Hibbân'm muhakkiki: "snad sahihtir'' demitir.
4 bn Ebî eybe (8/326), Ahmed 34/422, 478, 479 (20831, 20943) ve Taberânî (2072).

Musnftfin muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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Peygamberi! Bir tane daha nasihatte bulun" deyince, Allah Resûlü:

"Dosdoru ol ve ahlâkn güzelletir" buyurdu.'

Ahmed, Tirmizî, Hâkim ve HarâitPnin Ebû Zeriden bildirdiine göre

Resûlullah (ullallahu aleyhi vESElem) öyle buyurmutun "Nerede olursan ol Allah’a kar
takval ol. lediin bir kötülüün ardndan hemen bir iyilik yap ki bu kötülüü

silsin. nsanlara da iyi bir ahlâkla muamele et."
2

Taberânî'nin M. el-Evsat*ta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(uUhfu sl«yH »Bseiiem): "Tüm ahlâklar Allah katndandr. Yüce Allah hayr diledii

kulum güzel bir ahlâk, er diledii kulum da kötü bir ahlâk verir"

buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Hibbân ve Taberânî'nin Ebû Sa’lebe el-

Huenî'den bildirdiine göre Resûlullah Meiiehu aleyhi mtöem) öyle buyurmutur:

"Kyamet gününde en sevdiim ve bana en yakn olacak kiiler, ahlâklar güzel

olanlannzdr. Kyamet gününde en sevmediim ve bana en uzak olacak kiiler

de geveze, olur olmaz gülen ve aklna geldii gibi konuan kötü

ahlâkllannzdr.

Bezzâr, Taberânî ve Harâitî, Enes'ten bildirir: Ümmü Habîbe: "Yâ

Resûlallah! ki erkekle evlenen bir kadn, hem kendisi, hem de kocalan

Öldükten sonra üçü de Cennete girmeleri halinde kadn ilk kocasnn m yoksa

ikinci kocasnn m olur?" diye sorunca, Allah Resûlü {sniiaiiahu aleyhi vnsJiam) öyle

buyurdu: "Böylesi bir kadn muhayyer braklr. Kadn da dünyada iken hangi

kocas ona iyi muamelede bulunmusa Cennette onu e olarak seçer. Ey Ûmmü

1 îbn Hibbân (524), Hâkim (1/54, 4/244) ve Harâitî, Müniekâ (4). bn Hibbân'n

muhakkiki: "isnad sahihtir" demitir.
1 Ahmed 35/284, 318 (21354, 21403), Tirmizî (1988, "sahih"). Hâkim (1/54, "sahih") ve

Harâitî, MüntekÂ (3).

3 Taberânî (8621). Heysemî, Mecmau'-y.evâid'dp (8/2(1) der ki: "snadnda zayf biri

olan Mesleme b. Ali vardr/'
4 bn Ebî eybe (8/327), Ahmed 29/267, 279 (17732, 17743), îbn Hibbân (482, 5557)) ve

Taberânî 22/221 (588). bn Hibbân'n muhakkiki: "Müslim'in artlarna göre ravileri

güvenilirdir. Ancak Mekhûl, Ebû Sa'lebe'den hadis iitmemitir" demitir.
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Habîbe! Bilmelisin ki güzel ahlâk hem dünya, hem de âhiretteki hayrl eylere

sahip olurZ*

Taberânfnin M.es-Saîr’de Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(tabu* afcyhimW öyle buyurmutun "Kötü ahlâk dnda her bir eyin tövbesi

vardr. Çünkü kötü ahlâkl olan biri, bir günahndan dolay tövbe etse de ondan

daha kötü olan baka bir günah iler.
"

2

Ebû Dâvud ve Nesâî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saMaln aleyhi yenlisin): "Allahm! Ayrlktan, nifaktan ve kötü bir ahlâktan sana

snrm'' eklinde dua ederdi.î

Harâitî, Cerîr b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (uilalkhu aleyhi yenikn) bana: "Yüce

Allah seni güzel bir ekilde yaratt. Sen de ahlâkm güzelletirmeye bak"

buyurdu.'’

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve bn Hibbân, bn Amr'dan; Harâitî ve

Hatîb’in de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uikUm *yhi noM: "En

hayrlnz ahlâk en güzel olanmzdr" buyurmutur.

5

Harâitî’nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (ahfahu keyfi yenikn): "yi

ahlâk, insanlar arasnda dolaan bir ahs olsayd salih bir kii olurdu"

buyurmutur.

6

Harâitî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (kUbh keyfe venfem] öyle

buyurmutur "Üç eyi veya bunlardan birini tamayan kiinin yapaca hiçbir

amele itibar edilmez. Biri Yüce Allah'a isyan etmesine engel olacak takva, dieri

1

Bezzâr, Kefu'l-EstSr (1980) ve Taberânî 23/222 (411, lafz kendisinindir). Heysenî,

Mecmuu ’z-Zevâid'de (8/24) der ki: "snadnda Ubeyd b. îshâk vardr. Metrûk biridir,

ancak Ebû Hatim ondan hadis almtr. Bu haliyle de isnad çok kötüdür."
J

Taberânî (1/200), Heysemî, Mtcmau'z-Zevâid'de (8/25) der ki: "snâdnda yalana biri

olan Amr b. Cumey' vardr."
3 Ebû Dâvud (1546) ve Nesâî (5486). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Datf Süren Ebî

Dâvud, 332).

*
Harâitî, Müntekâ (5). râkî, Tahrîc Ehâdis thyâi Ulûmu’d-Dîn’de (2429): "Rivayette

zayflk vardr" demitir.
5 Ahmed 11/49, 380, 418 (6504, 6767, 6818), Beyhakî (6029, 6035), Müslim (232),

Tirmizî (1975), bn Hibbân (477, 6442), Harâitî (14) ve Hatîb (2/316).
6

Harâitî, Müntekâ (18). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1848) hadisin çok zayf

olduunu söylemitir.
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sefihlere kar kendisini koruyacak bir hilim, üçüncüsü de insanlarla yaayacak

bir ahlâktr.
"

1

Harâitî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (tduuu skryin «allan):

"(Uhreoi) saadet, uur güzel ahlâk (sayesinde)dir" buyurmutur.*

Harâitî’nin Ismâil b. Muhammed b. Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan, babasndan,

dedesinden naklen bildirdiine göre Resûlullah {»iibMw aleyhi veseiiem): "Güzel ahlâk

insanolunun (dünya ve âhiret) mutluluk vesilelerindendir" buyurmutur.

3

Kudâî*nin Müsnedu'-ihâb'âa Haan b. Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine

göre Resûlullah UbIIbIIbIm aleyt» veselien): "Güzeller içinde en güzeli güzel bir ahlâktr"

buyurmutur.

4

Harâitî, Fudayl b. iyâd’dan bildirir "nsanlarn arasna kantn zaman

onlarla güzel bir ahlâkla muamelede bulun. Zira güzel ahlâk, ancak hayrl

olan eylere götürür/'5

Ahmed'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah itaiuu» *yh «tefem)

kendisine öyle buyurmutun “Kiiye yumuak huyluluktan pay verilmise

dünya ve âhiretteki hayrlardan pay da verilmi demektir. Kii yumuak

huyluluktan olan payndan mahrum edilmise dünya ve âhiretteki hayrlardan

olan payndan da mahrum kalm demektir. Akrabay gözetme, güzel ahlâk ve

güzel bir komuluk kiinin dünya hayatn imar eder ve ömrünü de uzatr."
6

Beyhakfnin el-Esmâu ve's-SiftâPta Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiluMu aleyhi «sefan) öyle buyurmutur: "Yumuak huyluluk uur,

ihtilaf ise urusuzluk getirir. Yüce Allah bir ev halkna hayr diledii zaman o

eve yumuak huyluluu geçirir. Yumuak huyluluk da bulunduu yeri süsler,

güzelletirir. Tahammülsüzlük ise bulunduu her yeri çirkinletirip bozar.

Hayâ imandandr, imann götürecei yer de Cennettir. Hayâ, insanlar arasnda

1
Harâitî, Müntekâ (15). râkî, Tahrîc Ehâdis hyâi Ulûmu’d-Dîn 'de (2434): "snad

zayftr" demitir.
1

râkî, Tahrîc Ehâdis hyâi Ulûmu'd Dîn'de (2436) isnadnn zayf olduunu
söylemitir.

5 Harâilî, Müntekâ (22).

4 Kudâî (986). râkî, Tahrîc Ehâdis hyâi Ulûmu'd-Dîtt’e (2436-A) baknz.
5 Harâitî, Müntekâ (16).

6 Ahmed 42/153 (25259). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
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dolaan biri olsayd mutlaka salih biri olurdu. Ahlakszlkfücurdandr, fücur ,ia

kiiyi Cehenneme götürür. Ahlakszlk insanlar arasnda dolaan biri olsayd

mutlaka kötü biri olurdu."'

Ahmed, Züdh’de Ümmü’d-Derdâ'dan bildirir: Bir gece Ebu’d-Derdâ

namaza kalkt. Gece boyu da alayarak: "Allahm! Yaratlm güzel kldn,

ahlâkm da güzel kl!" diye dua etti. Sabah olunca ona: "Ey Ebu'd-Derdâ!

Neden dün geceyi güzel ahlâk konusunda dua ederek geçirdin?" diye

sorduumda öyle dedi: "Ey Ümmü'd-Derdâ! Müslüman kul ahlâkn güzel

tuttuu zaman bu ahlâk onu Cennete götürür. Ahlakn çirkinletirdii zaman

bu ahlâk onu Cehenneme götürür."
1

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (aUUu aleyhi

««fan) öyle buyurmutun "nsanlarn iman bakmndan en kamili, ahlâk en

güzel olandr. Müminler içinde en üstünü ahlâkça en güzeli olandr. En

hayrlnz da kadnlarna en iyi davrananlannzdr." 1

Temmâm, Fevâid’dt ve bn Asâkir, bn Ömer'den bildirir: Hz. Peygamber

(allsüBnj aleyhi vesHlem) öyle buyurdu: "Ümmetimin en hayrllar beyüz kiidir.

Abdallar da krk kiidir. Ne bu beyüz kii ne de krk kii azalrlar. Bu beyüz

kiiden biri öldüü zaman Yüce Allah baka birini ölenin yerine getirir ve

sayy tamamlar. Abdallardan biri de öldüü zaman Yüce Allah onun yerine

beyüz kiinin içinden birini buraya katp krk tamamlar. Bu ekilde ne beyüz

kii, ne de krk kii eksik kalmazlar." Ashab: "Yâ Resûlallah! Bunlarn

amellerinin nasl olduunu bize söylesene" dediklerinde Allah Resulü MaiMu

etayta «»tan) öyle buyurdu: "Bunlar kendilerine hakszlk edeni affederler,

kendilerine kötülük yapanlara iyilikle karltk verirler ve Yüce Allah'n

kendilerine ihsan ettii mallan bakalanyla paylarlar. Yüce Allah'n

Kitab'ndaki: «Onlar bollukta ve darlkta Allah yolunda harcayanlar.

1 Beyhakî (322). Beyhakî'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1 Ahmed (sh. 140).

5 bn Ebî eybe (8/327), mân (17-20). Elbânî, es-Sil$iletu's-Sahîha
,

d& (284) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
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öfkelerini yenenler, insanlar affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever»'

ayeti de bunu tasdik etmektedir.
"2

bn Lâl ve Deylemî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resulullah (atiaiiohu deyi»

veseUem) öyle buyurmutur: "srâ gecesinde götürüldüüm zaman Cennette

dikilmi saraylar gördüm. Cebrail'e: «Ey Cebrail! Bu saraylar kimin?» diye

sorduumda: «Bunlar, öfkelerini yenenler ve insanlar affedenlerindir. Zira

Yüce Allah iyilik yapanlar seer» karln verdi."3

li jî ji JJl

j

ü U j* jj^a
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jji l' Vl

«>• f-fcJ

^UJI Lfci

"Onlar çirkin bir i yaptklannda veya kendilerine

zulmettiklerinde Allah' anarlar, günahlarnn
balanmasn dilerler. Günahtan Allah'tan baka

balayan kim vardr? Onlar, yaptklannda bile bile srar

etmezler, te onlann mükâfat, Rableri tarafndan
balanma ve altlanndan rmaklar akan, içinde ebedi

kalacaktan cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfat ne

güzeldir!" (Âl mran Sr. 1 35, 136)

bn CeVin bildirdiine göre Haan ( Basrî) önce: 'Onlar bollukta ve

darlkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlar

affedenlerdir. Allah, yilik edenleri sever...'
4 âyetini, sonra da: "Onlar çirkin

bir i yaptklarnda veya kendilerine zulmettiklerinde Allah' anarlar,

günahlannn balanmasn dilerler. Günahtan Allah'tan baka balayan

1

Âl-i mrân Sur. 134
3 bn Asâkir (1/302, 303). Elbânî, es-Silsiktu'd-Da'îfe'de (935) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.

3 DeyJemî (3011).
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kim vardr? Onlar, yaptklarnda bile bile srar etmezler
*1

âyetini okudu.

Ardndan: "Her iki âyette bahsedilen özellikler bir kiinin özellikleridir
1 ’ dedi .

2

Sald b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Miicâhid

bu âyeti açklarken öyle demitir: Âyette iki günahtan bahsedilmektedir.

"Onlar çirkin bir i yaptklarnda..." birinci günah, "...Kendilerine

zulmettiklerinde..." de ikinci günahtr.

3

bn Cerir ve bnu'l-Munzir’in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd: "Onlar çirkin

bir i yaptklarnda ..."4 âyetini açklarken: "Kabe’nin Rabbine andolsun ki

bunlar zina etmilerdir!" demitir.

5

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Onlar çirkin bir i

yaptklannda ..."
6

âyetini açklarken: "Buradaki çirkin iten kast zinadr”

demitir.

7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brahim en-

Nehaî bu âyeti açklarken: "Zulüm de çirkin bir itir. Çirkin bir eyi yapmak da

bir zulümdür” demitir.

8

bnuM-Münzirîin bildirdiine göre ibn Mes'ûd’un yannda Isrâil

oullarndan ve Yüce Allah'n onlar dierlerine üstün tutmasndan

bahsedilince bn Mes'ûd öyle dedi: "srail oullanndan biri bir günah iledii

zaman dier günün sabahnda iledii günahn keffaretini kap eiinde yazl

bulurdu. Oysa sizden, günahlannzn keffâreti olarak sadece bir söz

söylemeniz istendi. Bu sözle de Yüce Allah’tan balanma diler, Allah da sizi

balar. Nefsim elinde olana yemin olsun ki Yüce Allah bize öyle bir âyet

verdi ki benim için bu âyet dünya ve içindekilerden daha deerlidir. O da:

"Onlar çirkin bir i yaptklarnda veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'

anarlar, günahlarnn balanmasn dilerler. Günahlar Allah'tan baka

1

Âl-i mrân Sur. 135
1 bn Cerîr (6/60).

i Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

525) ve bn Cerîr (6/60).

*
Âl-i mrân Sur. 135

* bn Cerîr (6/61) ve bnu'l-Münzir (932).
6
Âl-i mrân Sur. 135

7 bn Cerîr (6/61) ve bn Ebî Hatim 3/764 (4172).

' bn Cerîr (6/62), bnu'l-Münzir (933) ve bn Ebî Hatim 3/764 (4173).
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balayan kim vardr? Onlar, yaptklarnda bile bile srar etmezler"
1

âyetidir."
2

Saîd b. Mansûr, bn Ebt eybe, Abd b. Humeyd, Taberânî, bn Ebi'd-Dünyâ,

Ibnu'l-Münzir ve Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildirin Yüce Allah'n Kitab'nda iki

âyet var ki kii bir günah ilediinde bunlar okur ve Allah'tan balanma

dilerse mutlaka balanr. Bunlardan biri: "Onlar çirkin bir i yaptklarnda

veya kendilerine zulmettiklerinde Allah' anarlar, günahlarnn

balanmasn dilerler. Günahlar Allah'tan baka balayan kim vardr?

Onlar, yaptklarnda bile bile srar etmezler"* âyetidir. Dier ise: "Kim bir

kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan balama
dilerse, Allah' çok balayc ve çok merhamet edici bulur"4

âyetidir.

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve fbn Cerîr, Sâbit el-Bünânfden bildirin

"Bana ulaana göre: "Onlar çirkin bir i yaptklannda veya kendilerine

zulmettiklerinde Allah' anarlar, günahlarnn balanmasn dilerler.

Günahlar Allahtan baka balayan kim vardr? Onlar, yaptklarnda bile

bile srar etmezler"
6
âyeti nazil olduu zaman blis alamaya balamtr." 7

Hakîm et-Tirmizî, Attâf b. Hâlid'den bildirir: Bana ulaana göre: "Onlar

çirkin bir yaptklannda veya kendilerine zulmettiklerinde Allah' anarlar,

günahlannn balanmasn dilerler. Günahtan Allahtan baka balayan

kim vardr? Onlar, yaptklannda bile bile srar etmezler"
8
âyeti nazil olduu

zaman iblis askerlerini çard, feryat figan etmeye ve bana toprak saçmaya

balad. Dünyann dört bir tarafndan askerleri yanna geldiklerinde:

"Efendimiz! Sana ne oldu?" diye sordular. blis: "Öyle bir âyet nazil oldu ki

artk insanoluna iledii hiçbir günahn zaran olmayacak" karln verdi.

Askerleri: "Nasl bir âyet?" diye sorduklannda blis nazil olan bu âyeti onlara

söyledi. Askerleri: "Onlara hevalannn kaplarn açarz. Bu ekilde tövbe edip

' Âl-i mrân Sur. 135
1 bnu'l-Münzir (934).

* Âl-i mrân Sur. 135
4 Nisâ Sur. 110

* Saîd b. Mansûr (
Tefsir

,

526), bn Ebî eybe (10/328), Taberânî 9/241 (9035), bn Ebi'd-

Dünya, Tevbe (20), bnu'l-Münzir (936) ve Beyhakî (7144).

6
Âl-i mrân Sur. 135

7 Abdurrezzâk (1/133) ve bn Cerîr (6/63).

s
Âl-i mrân Sur. 135
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balanma dilemezler ve hep hak üzerinde olduklarn düünürler"

dediklerinde blis buna da raz oldu.

Tayâlisî, Ibn Ebî eybe, Ahmed, Humeydî, Adenî, Abd b. Humeyd, bn

Manî', Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ibn Mâce, Ibn Hibbân, Dârakutnî, Bezzâr,

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm

ve'l-Leyle’de ve Beyhakî, uab’da Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirir: Resûlullah

isaiidUn tkyb malam): "Kul bir günah ileyip de bu günahm hatrladnda kalkp

abdest alr, iki rekat namaz klar ve günah için Allah'tan balanma dilerse

Yüce Allah mutlaka onun bu günahn balar" buyurdu ve: "Onlar çirkin bir

i yaptklarnda veya kendilerine zulmettiklerinde Allah' anarlar,

günahlarnn balanmasn dilerler. Günahlar Allah'tan baka balayan

kim vardr? Onlar, yaptklannda bile bile srar etmezler
”1

âyetini okudu.
1

Beyhakî'nin uab’da Haan (-1 Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiiinhu

irytu veseiiam} öyle buyurmutur "Kul bir günah iledii zaman güzelce abdest alr

sonra açk bir alana çkp iki rekat namaz klar ve o günah için balanma

dilerse Yüce Allah mutlaka o günahn balar."5

Beyhakî'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber Miaiiahu bMi

ranttan) öyle buyurmutur; "nsanolunun konutuu her ey leh veya aleyhinde

kayda geçip yazlr. Kii bir günah iledii zaman yüksekçe bir yere gelip ellerini

Yüce Allah'a açsn ve: «Allahm ! Bu günahmdan dolay sana tövbe ediyorum

ve bir daha böylesi bir günaha bulamayacam» desin. Bir daha ilemedii

sürece o günah balanr. "4

’ Âl-i Imrân Sur. 135

' Tayâlisî (3), bn Ebî eybe (2/387), Ahmed 1/179, 218, 219 (2, 47, 48), Humeydî (4, 5),

Ebû Dâvud (1521), Tirmizî (406, 3006, "hasen"), Nesâî, S.el-Kübrâ (10247, 10248, 10250,

11078), bn Mâce (1395), bn Hibbân (623), Hiiyetu’l-Ilel 'de (1/179) geçtii üzere

Dârakutnî, frâd, Bezzâr (8, 9), Ebû Ya'lâ (31-15), bn Cerîr (6/64, 65, lafz kendsinindir),

bnu l-Münzir (935), bn Ebî Hâtim 3/765 (4180), bnu's-Sünnî (353) ve Beyhakî (7077,

7078). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1346).

} Beyhakî (7081).

4 Beyhakî (7080).
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Beyhakî*nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (sgIIMu siyh «seiiem):

"Allahm! Beni, iyilik yaptnda buna sevinen, kötülük yaptnda ise buna

balanma dileyen kiilerden kl" diye dua ederdi.
1

BeyhakTnin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uüaiiahu Bayt*

mallm) öyle buyurmutur: "Dört kii Cennette en güzel bahçelerin içinde

olurlar. Bunlar üphe tamadan «La ilahe illallah» ilkesine tutunan kii, iyilik

yapt zaman buna sevinen ve Allah'a hamdeden kii, kötü bir ey yaptnda

buna üzülen ve balanma dileyen kii, bana bir musibet geldiinde «nnâ

lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» diyen kiidir."
2

Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (aallallahu aleyhi vesaliam) öyle buyurmutur: Adamn biri bir günah

iledi ve: «Rabbim! Bir günah iledim, bu günahm bala!» dedi. Yüce Allah:

«Kulum bir günah iledi. Ancak bu günahn balayacak veya onu bundan

sorumlu tutacak bir Rabbinin olduunu da itiraf etti. Ben de kulumu

balyorum» buyurdu. Sonra bir günah daha iledi ve: «Rabbim! Bir günah

iledim, bu günahm bala /» dedi. Yüce Allah: «Kulum bir günah iledi.

Ancak bu günahn balayacak veya onu bundan sorumlu tutacak bir

Rabbinin olduunu da itiraf etti. Ben de kulumu balyorum» buyurdu.

Sonra bir günah daha iledi ve: «Rabbim! Bir günah iledim, bu günahm

bala!» dedi. Yüce Allah: «Kulum bir günah iledi. Ancak bu günahn

balayacak veya onu bundan sorumlu tutacak bir Rabbinin olduunu da itiraf

etti. Siz de ahit olun ki kulumu balyorum. Artk diledii gibi amel etsin»

buyurdu.
"3

Ahmed ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu

aleyhi mallm); "ayet günah ilemeyecek olsaydnz Yüce Allah sizin yerinize

kendilerini balayaca günah ileyecek baka bir topluluk yaratrd
"

buyurmutur.4

’ Beyhakî (6992) ve Ahmed 41/446, 42/54, 354, 43/148 (24980, 25120, 25550, 26021).

Müsnatin muhakkikleri: "Ravi Ali b. Zeyd'in zayfl dolaysyla isnad zayftr"

demilerdir.
1 Beyhakî (6995).

} Buhârî (7507) ve Müslim 2758 (30).

4 Ahmed 13/410, 445 (8043, 8082) ve Müslim (2749).
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Ahmed’in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (aHaU» akyt «ahni

öyle buyurmutun "blis: «Rabbim! zzetine andolsun ki ruhlar bedenlerinde

durduu müddetçe insanoullanm yoldan çkaracam!» deyince, Yüce Allah:

«zzetime yemin olsun benden balanma diledikleri sürece ben de onlar

balayacam» karln verdi."'

Ebû Ya'lâ'nn Ebû Bekr'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (nfafahu afeyhi

YM*iet) öyle buyurmutun "Elinizden geldii kadar çokça «Lâ ilahe ilallah» ve

«Estafirullah» deyin. Zira blis: «Ben insanlar günahlarla helak ettim. Ancak

onlar beni "Lâ ilahe ilallah" ve "Estafirullah " ile helak ediyorlar. Böyle

yaptklarm görünce ben de onlar hevalanna uydurarak helak ettim. Zira

hevalanna uyduklar halde doru yolda olduklarn zannediyorlar» demitir."
2

Bezzâr ve Beyhakî, uab’da, Enes'ten bildirin Adamn biri Allah Resûlü'ne

(sbMIbIu aleyhi veseM geldi ve: "Yâ Resûlallah! Ben günah iledim" dedi. Allah

Resûlü: "Günah ilediysen Rabbinden balanma dile" buyurdu. Adam:

"Balanma diliyorum, ancak yine ayn günah iliyorum" deyince, Allah

Resûlü: "Yine günah ilediin zaman yine balanma dile" karln verdi.

Adam ayn eyi dördüncü kez tekrar edince Allah Resûlü (niaMu abyh »eseflen):

"eytann elinde sana kar bir ey kalmayncaya kadar Rabbinden balanma

dile" buyurdu .
3

öeyhakl, ukbe b. Âmir el-Cühenî*den bildirin Adamn biri: "Yâ Resûlallah!

Bazen birimiz günah iliyor" deyince, Allah Resûlü MMUn aleyhi ««ifan): "Bu

günah aleyhinde yazlr" buyurdu. Adam: "Ancak bu günah için balanma
dileyip tövbe ediyor" deyince, Allah Resûlü: "O zaman Yüce Allah da onu

balayp tövbesini kabul eder" buyurdu. Adam: "Bir daha dönüp günah

iliyor" deyince, Allah Resûlü: "Bu günah aleyhinde yazlr" buyurdu. Adam:

"Ancak bu günah için balanma dileyip tövbe ediyor" deyince, Allah

Resûlü: "O zaman Yüce Allah da onu balayp tövbesini kabul eder
'

buyurdu. Adam: "Bir daha dönüp günah iliyor" deyince, Allah Resûlü (saiiayu

’ Ahmed 17/337, 344, 461, 18/252, 253 (11237, 11244, 11367, 11729).
3 Ebû Ya'lâ (136) Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
3 Bezzâr (3249) ve Beyhakî (7090). Heyscmî, Mccmau ’z-Zevâidde (10/201) der k:

"snadnda birden fazla kii tarafndan zayf görülen Beâr b. Hakem ed-Dabbî vardr

bn Adiy onun için: "Umarm bir sakncas yoktur'' demitir. Dier ravileri ise güvenili'

görülmütür."
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eieyhi wnhm): "Bu günah aleyhinde yazlr" buyurdu. Adam: "Ancak bu günah

için balanma dileyip tövbe ediyor" deyince, Allah Resûlü (uyum ai«yw «niien):

"O zaman Yüce Allah da onu balayp tövbesini kabul eder. Siz tövbe ve

istifardan bkmadkça Yüce Allah da balamaktan ve tövbenizi kabul

etmekten bkmaz" buyurdu.’

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: *o>üju IS J* buyruunu: "Günah olan bir

eyde srar etmezler ve Yüce Allah'n balanma dileyen kiiyi

balayacan, tövbe edenin de tövbesini kabul edeceini bilirler" eklinde

açklamtr.
3

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Katâde'den bildirin "Günahlarda srar

etmekten sakinini Zira sizden öncekiler bu yönde srarlanndan dolay helak

oldular. Allah korkusu kendilerini Yüce Allah'n haram kld eylerden

alkoymad. ledikleri günahlara da tövbe etmediler. Bu halde iken de ölüm

gelip kendilerini buldu ."

4

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, el-Edebu 'l-Müfred’âe, bn Merdûye ve

BeyhakTnin uabu'l-îman’da bn Amridan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(niUMu rieyh vrafcm) öyle buyurmutun "Merhamet ediniz ki size de rahmet edilsin.

Balayn ki siz de balanasnz. Ezann susturulmasna çalann vay

haline! Günah olduunu bile bile bu günahta srar edenlerin vay haline!”*

ibn Ebî’d-Dünyâ, Tevbe’de ve Beyhakî, ibn Abbâs'tan bildirin "Kulun

ilemekte srar ettii her günah büyük günahlardan olur. Ancak kul bu

günaha tövbe ettii sürece büyük günahlardan saylmaz."6

1

Beyhakî (7097). Heysemî/ Mecmau z-Zcvâdde (10/200) der ki: "Taberânî, M. el-Kfbîr

ile M. cl-Evsû? la rivayet etmitir. snad basendir."
2 Âl -i lmrân Sur. 135

’ bn Cerîr (6/67) ve bn Ebî Hatim 3/766. 767 (4185, 4191).

* bn Cerîr (6/66).

s Ahmed 11/99. 100, 619 (6541, 6542, 7041), Abd b. Humeyd. Müntehab (320). Buhârî

(380) ve Beyhakî (7236, 11052). Elbânî, es-Süsiletu s-Sahîha (482) ve SahÜuVEdebi'l-

Müfred’de (293) hadisin sahih olduunu söylemitir.
h bn Ebi'd-Dünyâ (60) ve Beyhakî (7149). Kitâb'ut-Tevbe'nin muhakkiki; "snad

zayftr" demitir.
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(*

Basrî): "Kii tövbe etmedii sürece bilerek iledii bir günahta srar ediyor

demektir" demitir .

1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Evzaî: "Günahta srar, kiinin iledii günah

küçük ve deersiz görmesidir" demitir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Onlar,

yaptklarnda bile bile srar etmezler
"3

âyetini açklarken öyle demitir:

"Günah iledikleri zaman günah olduunu bile bile buna balanma
dilemeden öylece susup kalmazlar."4

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Trmizî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin uab*da Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirdiine göre Resûlullah (sbMIbHu

aleyhi «Kilem): "Kii balanma diledikten sonra bir günah günde yetmi defa ilese

de onda srar etmi saylmaz
"
buyurmutur.

5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "...Böyle amel edenlerin

mükâfat ne güzeldir
"6 buyruunu açklarken: "Allah'a itaat yolunda amel

edenlerin mükâfat Cennet olacaktr" demitir.

7

bu 6isr cis-

^

jV ^ ijj-i f& j, ;

J

"Sizden önce neler gelip geçmitir. Yeryüzünde gezin de,

yalanclarn sonunun ne olduuna bir bakn."
(Âl-i mrân Sur. 137)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "efe âl
"8

buyruunu:

1

Abdurrezzâk (1/133, 134, îbn Cerîr (6&67) ve bn Ebî Hâtim 3/766 (4186).
1
Beyhakî (7154).

3 Âl-i mrân Sur. 135
4 bn Cerîr (6/67, 69) ve bn Ebî Hâtim 3/766, 767 (4187, 4192).

5 Ebû Dâvud (1514), Tirmizî (3559), Ebû Ya'lâ (137-139) ve bn Cerîr (6/68) Zayf

hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 326).

* Âl-i mrân Sur. 136
7 bn Ebî Hâtim 3/768 (4198).

*

Âl-i mrân Sur. 137
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“Geçmitir" eklinde açklamtr .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'I-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

"Sizden önce neler gelip geçmitir..."
2 buyruunu açklarken: “Kafirler ile

müminlerin hayr ve er arasnda dönüp dolamalandr" demitir.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Yalanclarn sonunun ne olduuna bir bakn ..."4 buyruunu açklarken

öyle demitin “Bundan kast, önceki ümmetlerin akbeti ve sonudur. Yüce

Allah onlan bir zaman dünya ve nimetleriyle faydalandrm, sonra gittikleri

yer Cehennem olmutur."5

Jü 4JZ&jAJ jUj ÜJk

"Bu, insanlar için bir açklama, Allah'a kar gelmekten

saknanlar için bir hidayet ve bir öüttür."
(Âl-i mrân Sur. 1 38)

bn Ete, el-Mesâhifte Saîd b. Cübeyrîden bildirir: Âl-i mrân Sûresi'nden

ilk nazil olan âyet: "Bu, insanlar için bir açklama, Allah'a kar gelmekten

saknanlar için bir hidayet ve bir öüttür"6 âyetidir. Sûrenin dier âyetleri de

Uhud sava srasnda nazil olmutur.

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bu, insanlar için bir

açklama ..."7 buyruunu açklarken: “Bundan kast Kurîân'dr" demitir.

8

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "Bu, insanlar için

bir açklama, Allah'a kar gelmekten saknanlar için bir hidayet ve bir

öüttür"9 âyetini açklarken öyle demitir: "Bundan kast Kurîân'dr. Yüce

Allah Kuriân’ insanlarn geneline bir açklama, sadece muttakiler için ise

1 bn Ebî Hatim 3/768 (4200).
1

Âl-i mrân Sur. 137

3 bn Cerîr (6/71, 72), bnul-Münzir (942) ve bn Ebî Hatim 3/768 (4201).

4
Âl-i mrân Sur. 137

5 bn Cerîr (6/72) ve bn Ebî Hatim 3/769 (4205, 4206).
4
Âl-i mrân Sur. 138

7 Âl-i mrân Sur. 138
8 bn Cerîr (6/74).

4 Âl-i mrân Sur. 138
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hidâyet ve öüt klmtr."

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre a’bî bu âyeti açklarken öyle demitir: "Kur’ân

kapal olan eyleri açklar. Dalâletten doru yola erdirir. Öüt ve nasihatlerle

de kiinin cehaletini giderir."
3

"Gevemeyin, üzülmeyin, eer inanyorsanz, mutlaka siz

üstün geleceksiniz." (Âl-; imrân Sur. 139)

bn Cerîr, Zuhrî’den bildirir: (Uhud savanda) Resûlullah'n Mdiahu aleyhi vesaM

ashabndan ölenler ile yaralananlarn says artnca Müslümanlardan her bir

kiinin içine savan kazanlmayaca yönünde bir karamsarlk çöktü. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Gevemeyin, üzülmeyin, eer inanyorsanz, mutlaka

siz üstün geleceksiniz... Kederden sonra, bir takmnz kendinden

geçirecek ekilde size huzur ve emniyet indirdi; oysa bir takmnz da kendi

derdlerine dümülerdi. Haksz yere Allah hakknda, cahiliye devrinde

olduu gibi inanyorlar. «Bu ite bizim bir fikrimiz var m?» diyorlard; De ki:

«Buyruun hepsi Allah'ndr». Sana açmadklarn içlerinde gizliyorlar. «Bu

ite bizim fikrimiz alnsayd, burada öldürülmezdik» diyorlar. De ki:

Evlerinizde olsaydnz, haklarnda Ölüm yazl olan kimseler, yine de

devrilecekleri yere varrlard ..."
5
âyetlerini indirdi. Yüce Allah bu âyetlerle de

daha önceki ümmetlere yapt gibi Müslümanlarn gönlünü alp onlar teselli

etti .
4

bn Cerîr, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Hâlid b. el-Velîd birliiyle

gelip Uhud dana çkmak istedi. Hz. Peygamber Maiiuk aleyhi «suhm: "Allahm f

Üst tarafmza çkamasnlar!" diye dua edince: "Gevemeyin, üzülmeyin,

eer inanyorsanz, mutlaka siz üstün geleceksiniz
"5 âyeti nazil oldu.’

1 bn Cerir (6/74).

1 Saîd b. Mansûr ( Tefsîr

,

527), bn Cerîr (6/75, 76), bnu'l-Münzir (945) ve bn Eb

Hatim 3/769, 770 (4207, 4210).

3 ÂI-i mrân Sur. 139-154
4 bn Cerîr (6/77).

5
Âl-i mrân Sur. 139
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bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Cüreyc’den bildirir: Uhud

savanda Müslümanlar dan eteklerinde hezimete uraynca aralarnda:

"Hz. Peygamber'eio/ijUihuikYhivEffiiBn) ne oldu? Filan kiiye ne oldu? Filan kiiye ne

oldu?” diye sormaya baladlar. Bu soruturmada bazlarnn öldüü haberi

verildi. Ölenlerin arasnda Hz. Peygamber'in <saiiai»hu ait^ Kutlun) de olduu

söylenince bir üzüntü ve skntnn içine girdiler. Böylesi bir durumdayken de

Hâlid b. el-Velîd süvarileriyle Müslümanlan üstten görecek ekilde daa çkt.

Zira mürik kuvvetlerinin bir taraf dan hemen bitiiinde duruyordu.

Aada Müslümanlar Hz. Peygamber'in (salsllahu aJeyh meiim) hâlâ hayatta

olduunu gördüklerinde buna çok sevindiler. Hâlid'in daa çkmas üzerine

Hz. Peygamber (sdiailaiu aleyhi veselM:
"
Allahm ! Senden gayr dayanamz, güç ve

kuvvetimiz yok! Buradaki birkaç müslümandan baka da bu bölgede sana ibadet

edecek binleri yok. Onun için bunlar da yok etme!" diye dua etti. Bu esnada

Müslüman okçulardan bir grup hemen daa çktlar ve dada bulunan mürik

atllan oklarla vurdular. Mürikler dada bu ekilde hezimete uraynca

Müslümanlar daa çktlar. te: "...Eer inanyorsanz, mutlaka siz üstün

geleceksiniz...”
2 buyruundan kast da budur .

3

bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:
"

buyruunu: "Zaafiyet göstermeyin” eklinde açklamtr.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: " buyruunu: "Calip

olanlar sîzlersiniz” eklinde açklamtr.

7

1 bn Cerîr (6/79).

3

Âl-i mrân Sur. 139

* bn Cerîr (6/78), bnu’l-Münzir (954) ve bn Ebî Hatim 3/771 (4223).

4
Âl-i mrân Sur. 139

* bn Cerîr (6/77), bnu’l-Münzir (950) ve bn Ebî Hatim 3/770 (4219).

6
Âl-i mrân Sur. 139

7 bn Ebî Hâlim 3/771 (4221).
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"Eer siz (Uhud’da) bir yara almsanz, (size düman olan)

o topluluk da (Bedirde) benzeri bir yara almt. Böylece

biz, Allah'n gerçek müminleri ortaya çkarmas ve içinizden

ahitler edinmesi için, bu günleri insanlar arasnda bazen

lehe, bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah,

zulmedenleri sevmez. Bir de Allah, böylece iman edenleri

günahlardan artmak, inkarclar ise yok etmek ister. Allah,

sizin içinizden rihad edenlerle sabr gösterenleri ortaya

çkarmadan, kolayca cennete girivereceinizi mi
zannettiniz?" (Âl-i imrân Sur. 140-142)

bn Cerîr, Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:
öl*'

buyruunu: "Eer size dokunursa... " eklinde açklamtr.

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “ JJ> ola tJj

ak»
f$jü”

lafzyla, kelimelerinin "j” harflerini ötreli olarak

okumutur.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: j|'
M buyruunu: "ayet yaralanr veya

öldürülürseniz" eklinde açklamtr.^

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Eer siz bir

yara almsanz, (size düman olan) o topluluk da benzeri bir yara

almt ..."
6 buyruunu açklarken: "âyet Uhud savanda sizden ölenler

olduysa bilmelisiniz ki Bedir savanda siz de onlardan bazlarn

’ ÂJ-i mrân Sur. 140
3 bn Cerîr (6/82).

3 Ebu Bekr'in Asm'dan rivayeti bu ekildedir. Ancak Hafs'n ondan rivayetinde

Âsim bu harfleri fetha ile okumutur. es-Seb'a (sh. 216) ile Huccetu'l-Kirââfe (sh. 174)

baknz.
* ÂJ-i mrân Sur. 140

5 bn Cerîr (6/80), bnu'l-Münzir (955) ve [bn Ebî Hatim 3/772 (4226).
4
Âl-i mrân Sur. 140
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öldürmütünüz” demitir .

1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, lerime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir “Uhud

savanda Müslümanlar geceyi edip uyuduklarnda içlerinde birçok yaral da

vard.”

krime der ki: te: "Eer siz (Uhudda) bir yara almsanz, (size düman
olan) o topluluk da (Bedir'de) benzeri bir yara almt. BÖylece biz, Allah'n

gerçek müminleri ortaya çkarmas ve içinizden ahitler edinmesi için, bu

günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp

duruyoruz ..."
2

âyeti onlar hakknda nazil olmutur. "...Eer siz ac

duyuyorsanz, onlar da sizin kadar ac duyuyorlar ..."3 âyeti de onlar

hakknda nazil olmutur .

4

bn Cerîr ve bn Ebî HâtinVin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bu günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp

duruyoruz..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Müslümanlarn Uhud

savandaki hezimeti, Bedir savandaki malubiyetlerine karlk oldu. Uhud

savanda müslümanlar öldürülmü, Yüce Allah birçounu ehit

düürmütür. Ancak daha önce Bedir savanda Resûlullah (saHaiiahu leyhi «»Hem)

mürikleri malup etmiti. Bundan dolay Uhud savanda durum

Müslümanlarn aleyhinde olmutur.”6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Bu günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe

döndürüp duruyoruz..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce Allah

Uhud savanda mürikleri Hz. Peygamber'e MaiM aUyhi viskim kar galip

klmtr. Bana ulaana göre Uhud savanda mürikler yetmi küsur

müslümanr öldürmülerdir. Bu rakam da Bedir savanda esir alnan mürik

saysyla ayndr. Zira Bedir savanda Müslümanlar yetmiüç mürii esir

' bn Cerîr (6/80) ve bn Ebî Hatim 3/772 (4227).

1
Âl-i mrân Sur. 140

3 Nisa Sur. 104

« bn Cerîr (6/81) ve bn Ebî Hâtim 3/771 (4225).

5 Âl-i imrân Sur. 140
6 bn Cerîr (6/84) ve bn Ebî Hâtim 3/772 (4230).

7
Âl-i imrân Sur. 140
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almt/”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Bu

günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp

duruyoruz..."

1

buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah günleri

insanlar arasnda bir gün bunlann lehine, bir gün de dierlerinin lehine olacak

ekilde dönüümlü klmtr. Bundan dolaydr ki Uhud savanda kafirler, Hz.

Peygamber’intsaiiaiUuaieYiyEseitem) ashabna kar galip gelmilerdir/'5

ibn CenVin bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir.

“Vallahi eer durumlar insanlar arasnda dönüümlü olmasayd mürikler

müminlere asla bir zarar veremezdi. Ancak Yüce Allah, kendisine kimin itaat

edip kimin isyan edeceini ve kimin yalanc olup kimin doruyu söylediini

ortaya çkarmak için mümin, kafir karsnda malup olabilir veya kafirlerle

snanabilir/’4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "...Bu günleri insanlar arasnda

bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz ..."5 buyruunu

açklarken: “Bir gün lehinize, bir gün de aleyhinize olacak ekilde günleri

evirir çeviririz" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn îrîn:

"...Bu günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp

duruyoruz..." 7 buyruunu açklarken: “Bundan kast, yöneticiliin el

deitirmesidir" demitir.

8

bnu'l-Münzir, Ebû Câferîden bildirin “Hakkn üstün geldii günler olduu

gibi batln da galip geldii zamanlar olur. blis’e Hz. Âdem'e secde emri

verildii zaman Hz. Adem’e kar malup olmutu. Ancak Hz. Adem aaçla

1 bn Cerîr (6/84) ve bnu'l-Münzir (961).

1

ÂI-i mrân Sur. 140
3 bn Cerîr (6/83) ve bn Ebî Hâtim 3/773 (4231).

4 bn Cerîr (6/83).

5 Âl-i imrân Sur. 140
6 bn Cerîr (6/84).

7 ÂI-i mrân Sur. 140
8 bn Cerîr (6/85), bnu’l-Münzir (962) ve bn Ebî Hâtim 3/773 (4232).
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snanp ondan yiyince blis ona üstün geldi.”
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs: "...Bu günleri insanlar arasnda bazen lehe, bazen de aleyhe

döndürüp duruyoruz..."* buyruunu açklarken öyle demitir.

Müslümanlar. "Allahm! Bize Bedir günü gibi bir gün göster ki müriklerle

savaalm, katndan hayrlar elde edip ehit düelim" diye dua ediyorlard.

Uhud savanda müriklerle karlatklar zaman da Yüce Allah içlerinden

bazlann ehit olarak katna ald." 3

bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken

öyle demitir. "Müslümanlar Yüce Allah’tan Bedir günü gibi bir günü

kendilerine göstermesini, hayrlarla snanp ehadete, Cennete, sonsuz bir

hayat île nimetlere nail olmay dilerlerdi. Uhud savanda müriklerle

karlatklannda Yüce Allah onlardan bazlann ehit olarak katna ald.

"Allah yolunda öldürülenlere 'Ölüler' demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz

farknda deilsiniz
"9 âyetinde Yüce Allah'n zikrettii ehitler de ite

bunlardr.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

'...Böylece biz, Allah'n gerçek müminleri ortaya çkarmas ve içinizden

ahitler edinmesi için ...*
6 buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah

sevdii kullanna dümanlarnn eliyle ehadeti nasip eder. Sonrasnda yine

tüm iler sonuç ve akbet olarak Yüce Allah'a itaat edenlerin lehine döner.”7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abîde: "...Ve içinizden ahitler

edinmesi için..."
8 buyruunu açklarken: “âyet öldürülmeyecek olsalar o

zaman ehit de dümezlerdi” demitir .

9

bn Ebî Hâtim, Ebu'd-Duhâ'dan bildirir: “...Ve içinizden ahitler edinmesi

1 Îbnu’l-Münzir (959, daha uzun bir metinle).

2
Âl-i imrân Sur. 140

3 bn Cerîr (6/88) ve bnul-Münzir (965).

* Bakara Sur. 154

5 bn Cerîr (6/88) ve bnu l-Münzir (963).
6
Âl-i mrân Sur. 140

7 bn Cerîr (6/87) ve bn Ebî Hatim 3/774 (4238).
fl

Âl-i imrân Sur. 140

9 îbn Ebî Hatim 3/773 (4236).
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için ..."
1

âyeti nazil olduktan sonra Müslümanlardan yetmi kii ehit dütü.

Bunlardan Hamza b. Abdillmüttalib, Abduddâr ogullannn kardei Mus'ab b.

Umeyr, emmâs b. Osmân el-Mahzûmî ve Abdullah b. Cah olmak üzere

dördü Muhacirlerden, kalanlar ise Ensâr'dandt."
1

bn Ebî Hâtim, krime’den bildirin Uhud'da olanlann haberi Medine'deki

kadnlara gelmekte gecikince haber almak üzere Medine dna çktlar. Bu

esnada bir deve veya bir atn üzerinde iki adamn cesedi getirildi. Ensâr'dan

bir kadn: “Bunlar kim?" diye sorunca: “Falan kii ile filan kii" karln
verdiler. ki cesetten biri kadnn kocas dieri de kardei veya olu idi. Ancak

kadn: “Resûlullah'a (saiiaiiahu BeyhveKMne oldu?" diye sordu. “Hayatta" dedikleri

zaman, kadn: "O zaman öldürülen bu yaknlarma aldrmam, zira Yüce Allah

kullarndan dilediini ehit olarak katna alr" dedi. Kadnn bu sözü üzerine:

"...Ve içinizden ahitler edinmesi için ..."
3 âyeti nazil olmutur.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Cüreyc vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: ^UT ^J âyetini

açklarken: “Allah, müminleri belalarla snamak ve kafirleri azaltmak ister"

demitir.

6

bn Sa’d'n bildirdiine göre Muhammed b. îrîn bu âyeti
7 okuduu

zaman: “Allahm! Bizi temizle ve kafirlerden klma!" diye dua ederdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn shâk:

"Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabr gösterenleri ortaya

çkarmadan, kolayca cennete girivereceinizi mi zannettiniz?"
8

âyetini

açklarken öyle demitir “Türlü skntlara, holanmadnz eylere sîzleri

maruz brakp içinizden doru söyleyenler ile yalan söyleyenleri, bana

hakkyla iman edip bana gelenlere sabredenleri ortaya çkarmadan Cennete

’ Âl-i imrân Sur. 140
1 bn Ebî Hâtim 3/773, 774 (4237).

J Âl-i mrân Sur. 140

4 bn Ebî Hâtim 3/774 (4239).
5
Âl-i mrân Sur. 141

4 bn Cerîr (6/89, 90), bnu'l-Münzir (966) ve bn Ebî Hatim 3/775 (4246, 4249).

7 Âl-i imrân Sur. 141
8
Âl-i mrân Sur. 142
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girip vereceim mükafatlara nail olacanz m düünüyorsunuz?”'

öy)kî pilj t üi L; oîJ ^ 6jui pi' AiJj

"Andotsun ki sizf ölümle yüzyüze gelmezden önce onu
temenni ederdiniz, ite imdi onu karnzda gördünüz/'

(Âl.; mrân Sur. 3 43)

bn Ebî H âtimin Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamberin

(saiiaflahu B«vti vmiIM ashabndan bazlar: “Keke biz de Bediride öldürülenler gibi

öldürülüp ehit düseydik. Keke Bedir sava gibi bir sava daha olsa da

orada hayrlara nail olsak, ehadeti isteyip Cennete, sonsuz hayata ve

nimetlerine erisek” derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah karlarna Uhud

savan çkard. Bu savata da Allah’n diledikleri dndakiler sebat

gösteremedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun ki siz, ölümle yüzyüze

gelmezden önce onu temenni ederdiniz. te imdi onu karnzda

gördünüz”
3
buyurdu.*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirln bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken öyle demitir: “Bedir savana katlmayanlar Bedir sava

gibi bir savan olmasn ve Bediride savaanlar gibi hayr ve mükafatlara nail

olmay dilerlerdi. Ancak Uhud sava olunca Müslümanlardan kaçanlar da

oldu. Bunun üzerine Yüce Allah onlara sitem mahiyetinde bu âyeti indirdi .”
4

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Rabî' ile Katâde öyle

demilerdir: “Müminlerden bazlan Bedir savana katlamam, bu savata

Yüce Allah’n verdii ecirlere nail olamamlard. Bunun için bir savan

çkmasn ve kafirlere kar savamay temenni ederlerdi. Bunun üzerine

Medine yaknlarnda Uhud sava gerçekleti. Yüce Allah da böylesi bir sava

bekleyenler hakknda: "Andolsun ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce

onu temenni ederdiniz. te imdi onu karnzda gördünüz”* âyetini

’ bn Cerir (6/92), bnul-Münzir (970) ve bn Ebî Hatim 3/775, 776 (4250-1252).
3
Âl-i mrân Sur. 143

3 bn Ebî Hatim 3/776 (4254).

A bn Cerîr (6/93, 94) ve bnu'l-Münzir (972).

5 Âl-i mrân Sur. 143
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indirdi/’
1

bn Cerîr, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Bana ulaana göre ashâbdan

bazlar: "Hz. Peygamber’le (sallalishu aleyhi veseiism) savaa katlrsak öyle böyle

savaacaz!” dediler. Ancak böylesi bir sava geldiinde böyle diyenlerin

hepsi Yüce Allah'a verdikleri bu sözde duramad. Bunun üzerine: "Andolsun

ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. te imdi

onu karnzda gördünüz”2 âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr, Süddî'den bildirir: "Ashâb'dan bazlar Bedir savana

katlmamlard. Bedir savana katlanlara verilen deeri gördüklerinde:

"Allahm! Bize Bedir sava gibi bir günü göstermeni ve bizi de hayrlarla

denemeni isteriz” demeye baladlar. Uhud savana geldiklerinde Yüce Allah

onlar hakknda: "Andolsun ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce onu

temenni ederdiniz. te imdi onu karnzda gördünüz
"'

1

âyetini indirdi .

5
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“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de
peygamberler geçmiti. Ölür veya öldürülürse geriye mi
döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez.

Allah ükredenlerin mükafatn verecektir. Hiçbir kimse

Allah'n izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre

yazlmtr. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan
veririz. Kim de ahiret mükâfatn isterse, ona da ondan

veririz. Biz ükredenleri mükâfatlandracaz.”
(Al-i mrân Sur. 144. 145)

1 bn Cerîr (6/94, 95).
3

Âl-i mrân Sur. 143
3 bn Cerîr (6/95).

4
Âl-i mrân Sur. 143

5 bn Cerîr (6/95).
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bnu'l-Münzir, Küleyb’den bildirir: Hz.Ömer bize bir hutbe verdi. Minberde

Âl-i Imrân Sûresi’ni okudu. “Bu sûre Uhud savanda nazil olan sûrelerdendir"

dedi ve öyle devam etti: Uhud savanda daldmzda daa çktm. O

arada Yahudi'nin birinin: “Muhammed öldü!” dediini duydum. Ben de:

"Kimsenin, Muhammed'in öldüünü söylediini duymayacam! Söyleyenin

de boynunu vururum!” dedim. Bu esnada Müslümanlann Resûlullah CnlIdMu

Beyh veseiiem) etrafnda toplandklann gördüm. Sonrasnda: "Muhammed ancak

bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiti, ölür veya

öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar

vermez. Allah ükredenlerin mükafatn verecektir
"1

âyeti nazil oldu .

2

bn Cerîr, Avfî vastasyla Ibn Abbâs’tan bildirir: Uhud sava srasnda

Müslümanlar kaçrken Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir gurup ashabyla birlikte

bir kayala doru çekildi. Adamn biri de durup kaçanlara: “Resûlullah'a

MaUu aleyhi vmlbm) ne oldu?" diye soruyordu. Bu ekilde yanndan geçen herkse

tek tek sordu. Sorduu kiiler de: “Vallahi ona ne olduunu bilmiyoruz”

karln veriyorlard. Bunun üzerine adam: “Nefsim elinde olana yemin

olsun ki Hz. Peygamber (sdieilahu aleyhi «sdM öldürüldü ise sava onlara verip

anlama yapacaz, zira onlar da bizim kabilemizin insanlan ve

kardelerimizdir2' dedi. Bakalan da: “âyet Muhammed hayatta olsayd

hezimete uramazd. Hezimete uradmza göre öldürülmütür” dediler ve

savatan kaçmaya ruhsat kaps aralamaya çaltlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler

geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen,

Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah ükredenlerin mükafatn verecektir
"3

âyetini indirdi .
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rab? bu âyeti açklarken

öyle demitin Bu âyet, Uhud savanda Müslümanlann verdii yaral ve

ölüler üzerine nazil olmutur. O kargaada birbirlerine Hz. Peygamber'e

(s»lMahu aleyhi mseiiem) ne olduunu sordular. Öldürüldü haberi yaylnca bazlan:

“Gerçekten peygamber olsayd öldürülmezdi” dediler. Hz. Peygamberim

’ Âl-i Imrân Sur. 144
1 bnu’l-Münzir (975)

3 Âl-i Imrân Sur. 144
4 bn Cerîr (6/103).
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(«fliisöatiL aleyhi meiian) seçkin sahabelerinden bazlan ise: "Yüce Allah size galibiyeti

ihsan edene veya siz de onun gibi cannz teslim edene kadar

Peygamberinizin (niMiahu deyt* »enlim) savat dava uruna savan!" dediler. Bize

anlatlana göre Muhacirlerden biri kanlan içinde kvranan Ensâr'dan biriyle

karlanca ona: "Ey Filan! Sen Hz. Peygamber'in (niuiahu aleyhi «seiiem)

öldürüldüünü gördün mü?" diye sordu. Ensarl: "ayet Muhammed (saiBüshu

Bieriiveseiiem)öldürüldüyse risaletini tebli etmi bir ekilde ölmütür. O halde siz

de dininizin uruna savan!” karln verdi. Bu durum üzerine de:

"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler

geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz..."
1

âyeti nazil oldu

ve Peygamberin ölmesi halinde dinlerinizden dönüp kafir mi olacaksnz,

uyansnda bulunuldu .

2

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Katâde’den bu yorumun benzerini zikreder .

1

Ibn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir: Uhud sava srasnda Muhammed'in (seliaiifhu

aleyhi yasallara) ashab hezimete uraynca, biri: "Muhammed Öldürüldü! Eski

dininize geri dönün!” diye bard. Bu durum hakknda Yüce Allah:

"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler

geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz..."4 âyetini indirdi .
5

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Uhud sava srasnda Hz. Peygamber'in

(ndsUahu afeyt» maRm) öldürüldüü haberi Müslümanlar arasnda azdan aza
dolat. Bunun üzerine: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce

de peygamberler geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi

döneceksiniz..."
6
âyeti nazil oldu .

7

bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildirir: Uhud sava srasnda Müslümanlar Hz.

Peygamber'in (iHiyehu aleyhi «selim) etrafndan kaçnca kalbinde hastalk, üphe ve

nifak olanlar: "Muhammed öldürüldü! Eski dininize geri dönün!” demeye

' ÂI-i mrân Sur. 144
1 bn Cerîr (6/99) ve bn Ebî Hatim 3/778 (4262)

3 bn Cerîr (6/98, 99).

*
ÂI-i mrân Sur. 144

5 bn Cerîr (6/103).
6
ÂI-i mrân Sur. 144

7 bn Cerîr (6/103).
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baladlar. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu.'

bn Cerir, SüddT'den bildirir Uhud sava srasnda Resûlullah'n <nitei»ta ««yt»

yetefcn) öldürüldüü haberi yayld. Bunun üzerine kayalklara snanlar: "Keke

bir elçi olsayd da Abdullah b. Ubey'ye gönderseydik, o da bizim için Ebû

Süfyân'dan eman alsayd. Ey insanlar! Bilin ki Muhammed öldürüldü. Sizleri

gelip öldürmeden önce eski kabilelerinize geri dönün!” diye konumaya

baladlar. Bunun üzerine Enes b. en-Nadr: "Ey insanlar! Muhammed Mniiehu

Beyti mailem) öldüyse, bilin ki Muhammed’in (saiyiahu aleyhi vaseiierr) Rabbi öldürülmedi!

Muhammed'in (saiteiishu alevdi veseHam) uruna savat dava için siz de savan!

Allahm! Bunlann bu dediklerinden beriyim! Bunlann bu yaptklarndan dolay

da sana snrm!” diye seslendi ve klcn çekip müriklerin arasna dald.

Öldürülünceye kadar da savat. Bu durum hakknda da Yüce Allah:

"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler

geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen,

Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah ükredenlerin mükafatn verecektir"
2

âyetini indirdi.3

bn Cerir, Adiy b. en-Neccâr oullannn kardei Kasm b. Abdirrahman b.

Râfi”den bildirin Uhud savanda, Enes b. Mâlik'in amcas Enes b. en-Nadr,

savamay brakp bir kenarda Muhacir ve Ensâr'dan oluan bir gurupla

oturan Ömer ile Talha b. Ubeydillah’n yanna geldi. Onlara: "Neden burada

öylece oturuyorsunuz?” diye sorunca: "Çünkü Allah'n Resûlü Muhammed

(tiiiiBhu aleyhi veseiiem) öldürüldü” karln verdiler. Bunun üzerine Enes: "O

ölmüse sizler neden hâlâ hayattasnz! Resûlullah (saiieiiahu aleyhi «nitem) ne için

ölmüse kalkn sizler de ayn dava için ölün!” dedi ve müriklerin arasna

dald. Ölene kadarda savat.4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Atiyye el-Avf’den bildirir: Uhud

savanda Müslümanlar hezimete uraynca içlerinden bazlar: "âyet

Muhammed öldüyse kar tarafla anlamaya bakn, zira onlar sizin

kardelerinizdir” dediler. Bazlan da: "âyet Muhammed öldürüldüyse,

öldüü dava uruna siz de kalkp savan ve ona yetiin” dediler. Bunun

’ bn Cerir (6/105).

1
Âl-i Lmrâr Sur. 144

3 bn Cerir (6/101).

3 bn Cerir (6/101).
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üzerine Yüce Allah: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de

peygamberler geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?

Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah ükredenlerin mükafatn

verecektir. Hiçbir kimse Allah'n izni olmadan ölmez, ölüm belirli bir

süreye göre yazlmtr. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan

veririz. Kim de ahiret mükâfatn isterse, ona da ondan veririz. Biz

ükredenleri mükâfatlandracaz. Nice peygamberler var ki, kendileriyle

beraber birçok Allah dostu çarpt da bunlar Allah yolunda balarna

gelenlerden ylmadlar, zaafa dümediler, boyun emediler. Allah,

sabredenleri sever. Onlarn sözleri ancak, "Rabbimizl Bizim günahlarmz

ve iimizdeki taknlklanmz bala ve (yolunda) ayaklarmz salam tut.

Kâfir topluma kar bize yardm et' demekten ibaretti. Allah da onlara hem

dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâfatn verdi. Allah, güzel

davrananlar sever'
1

âyetlerini indirdi.

3

bn Sa'd, Tabaka?ta Muhammed b. urahbîl el-Abderî'den bildirir Uhtd

savanda sanca Mus'ab b. Umeyr tayordu. Sa eli kesilince sanca sol

eline ald. Bir yandan da: 'Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan

önce de peygamberler geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi

döneceksiniz ..."3 diyordu. Sol eli de kesilince sancan üzerine eildi ve onu

kollanyla gösüne bastnp tuttu. Yine: Muhammed ancak bir peygamberdir.

Ondan önce de peygamberler geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi

döneceksiniz ..."4 demeye devam etti. Bu âyet de o zaman henüz nazil

olmamt ve Mus'ab'n bu hadisesinden sonra nazil oldu .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez ..."
6
âyetini açklarken: "Geriye

dönmekten kast, dinden dönmektir” demitir .
7

Buhârî ve Nesâî, Zührî vastasyla Ebû Seleme'den, o da Hz. Âie'den

’ Al-i mrân Sur. 144-148
1

bnu'l-Münzir (977).

5 Âl-i mrân Sur. 144
4
Âl-i mrân Sur. 144

5 bn 5a'd (3/120).
6
Âl-i mrân Sur. 144

7 bn Cerîr (6/102) ve bn Ebî I lâtim 3/773 (4264).
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bildirir Hz. Peygamber (saiiaiialu aleyhi veseiiem) vefat ettiinde Ebû Bekr, Sunc’de

bulunan evinden at üzerinde geldi. Atndan inip Mescid’e girdi. Hiç kimseyle

konumadan doruca benim odama geldi. Hibere kumandan bir giysiyle

örtülmü olan Resûlullah'a (arfaiiahu aleyh «»itu) yöneldi. Yanna geldiinde yüzünü

açt. Üzerine eitip yüzünden öptü, alayarak da: “Anam babam sana feda

olsun. Vallahi Yüce Allah sana ikinci ölümü tattrmayacaktr. Sana takdir

edilen ölümü de ite böyle ifa ettin" dedi.
1

Zühri der ki: Ebû Seleme’nin jbn Abbâs'tan naklen bana bildirdiine göre

Ebû Bekr, Resûlullah'n (»iailrtu siByti rcsellem) yanndan geri çkt zaman Ömer

cemaate bir konuma yapyordu. Ebû Bekr ona: “Ey Ömer! Otur!" deyince,

Ömer oturmak istemedi. Ancak insanlar Ömer'i brakp Ebû Bekrie yöneldiler.

Bunun üzerine Ebû Bekr öyle dedi: “Muhammed’e {saiiaiiahu bIb^i vasaiiBm) kulluk

edenler bilsin ki o öldü. Allah'a kulluk edenler de bilsin ki Allah diridir ve

ölmez. Yüce Allah: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de

peygamberler geçmiti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?

Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah ükredenlerin mükafatn

verecekti r"
2
buyurur." Vallahi oradakiler sanki Ebû Bekr okuyana kadar bu

âyetin nazil olduundan habersiz gibiydi. Ebû Bekr okuduktan sonra da

herkes bu âyeti okuyup tekrar etmeye balad.3

bnu'l-Münzir, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah (sdiaiiahu gkyh ntaHm) vefat

ettii zaman Ömer b. el-Hattâb kalkp öyle dedi: "Baz münafklar

Resûlullah'n MtUshu slayt» v»rei«m) vefat ettiini söylüyorlar! Oysa Resûlullah (uMMu

aleyhi meiM ölmedi, Musa b. mrân gibi Rabbinin yanna gitti. Zira o da

kavminden krk gün ayn kalm, artk öldüünü düündükleri zaman da geri

dönmütü. Vallahi Hz. Mûsa'nn dönmesi gibi Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi ymbIM de

dönecek ve öldüünü söyleyenlerin el ve ayaklann kesecektir.” Bu srada

Ebû Bekr içerden çkt ve Ömer’e: “Ey Ömer! Yava ol ve dinle" dedi.

Sonrasnda Ebû Bekr, Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra: “nsanlar!

Her kim Muhammed’e (saiiBiiahu aleyhi «seiiem) kulluk ediyorsa bilsin ki o öldü. Allah'a

kulluk edenler de bilsin ki Allah diridir ve ölmez" dedi. Ardndan:

"Muhammet! ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler

’ Buhari (1241, 1242, 4452, 4453) ve Nesâî (1840).

!

Âl-i mrân Sur. 144

3 Buhâri (1241, 1242, 4454).
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geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen,

Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah ükredenlerln mükafatn verecektir"'

âyetini okudu. Vallahi oradakiler sanki Ebû Bekr okuyana kadar bu âyetin

nazil olduundan habersiz gibiydi. Ebû Bekr okuduktan sonra da herkesin

aznda bu âyet dolamaya balad."

Ömer de: "Vallahi Ebû Bekriden bu âyeti iitir iitmez ayaklarm beni

tayamaz oldu ve kendimden geçip yere dütüm. Kendime geldiimde

anladm ki Resûlullah (salieiiahu eleyhî ysseiiam) vefat etmiti" demitir .

3

Beyhakî, Delâiide Urve'den bildirir: Hz. Peygamber (nmu* dey* «ailem) vefat

ettiinde Ömer b. el*Hattâb kalkt ve Resûlullah'n (uiiaiLhu aleyhi «ailem) öldüünü

söyleyenleri öldürmekle, kesmekle tehdit etti. O esnada Ebû Bekr gelip

minberin yannda durdu ve öyle dedi: "Resûlullah («Ualatu aiayhi »BsdBtn) henüz

hayatta iken Yüce Allah onun ölecei haberini verdi. Ayn ekilde sizin de bir

gün öleceinizi bildirdi. Varlk aleminde sadece Yüce Allah kalana kadar ca

herkes ölecek. Yüce Allah: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan

önce de peygamberler geçmiti, ölür veya öldürülürse geriye mi

döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah

ükredenlerin mükafatn verecektir
"3 buyurur." Bunun üzerine Ömer: "Bu

âyet Kur'ân'da var myd? Vallahi u ana kadar böylesi bir âyet yok gibi

biliyordum!" karlm verdi. Ebû Bekr devamen öyle dedi: "Yüce Allah yine:

"(Ey Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve üphesiz onlar da

öleceklerdir
"4 buyurmutur."5

Ibnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bn Abbâs vastasyla bildirdiine göre Ömer

b. el-Hattâb öyle demitir: "Yüce Allah'n: "te böylece sizin insanla

ahitler olmanz. Resulün de size ahit olmas için sizi mutedil bir ümmet

kldk..."
6 buyruuna göre zannediyordum ki Resûlullah (sabiiahu aleyh ««ilen)

sonuna kadar ümmetinin banda kalacak ve son amellerine ahitlik

edecektir. Vefat ettii denildii zaman o sözleri söylememe neden olan da

1

Âl-i mrân Sur. 144
1 bnu’l-Münzir (986).

3 Âl-i mrân Sur. 144
* Zümer Sur. 30
5 Beyhakî (7/217, 218).

6
Bakara Sur. 143
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böylesi bir düünceydi."1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: '...Allah ükredenlerin

mükafatn verecektir
"

2

buyruunu açklarken: "Bunlar dinlerinde sebat

gösteren Ebû Bekr ve arkadalardr" demitir. Hz. Ali yine: "Ebû Bekr,

ükredenlerin lideri idi” derdi .

5

Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de Haan b. Muhammed b. el-Hanefiyye’den

bildirir: Ömer: "Yâ Resûlallah! Bana izin ver de Süheyl b. Amrin ön dilerini

dökeyim, bir daha kabilesinin içinde kalkp bir eyler konuamasn!" deyince,

Allah Resûlü: "Hayr dökme! Belki de gün gelir senin de houna gidecek bir

eyler yapar" karln verdi. Daha sonralan Allah Resûlü vefat ettii zaman

Mekke ahalisi ayakland. Bunun üzerine Süheyl, Kabe'nin yannda kalkp:

"Her kim Muhammed'e (sBiiBiahuaiEyiiveseiiem) kulluk ediyorsa bilsin ki o öldü. Ancak

Allah diridir ve ölmez" dedi .

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Ali

b. Ebî Tâlib, Resûlullah aleyhi «seiism) henüz hayatta iken öyle derdi: "Yüce

Allah: "...Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?"5 buyurur. Vallahi

Yüce Allah bizlere hidâyeti ihsan ettikten sonra gerisin geriye dönecek

deiliz. Vallahi Resûlullah («iaiiahu aleyhi «ailem) ölecek veya öldürülecek olursa

savat dava uruna ben de ölene kadar savanm ." 6

bnu'l-Münzir, Zührfden bildirin 'nananlarn, imanlarn kat kat

artrmalar için, kalblerine güven indiren O'dur..."7 âyeti nazil olduu

zaman Müslümanlan "Yâ Resûlallah! mann arttn biliyoruz da peki eksilir

mi?” diye sordular. Allah Resûlü: "Beni hakla gönderene yemin olsun ki evet

,

eksilir " karln verdi. "Yâ Resûlallah! Bu konuda Yüce Allah'n Kitab'nda

bir ey var m?" diye sorduklarnda Resûlullah MbIIbIuj aleyhi «sllem): "Muhammed

ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiti, ölür veya

1 bnu'l-Münzir (947) ve Beyhakî (7/219).
1
Âl-i mrân Sur. 144

3 bn Cerîr (6/97, 98).

4 Hâkim (3/282) ve Beyhakî (6/367).

5 Âl-i mrân Sur. 144
6 bnu'l-Münzir (998), bn Ebî Hâtim 3/777 (4261), Taberânî (176) ve Hâkim (3/126).

7 Fetih Sur. 4
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öldürülürse geriye mi döneceksiniz?"
1

âyetini okudu ve: "Burada geri dönme

(imanda) eksilmedir, ama küfür deildir" buyurdu .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn ishâk:

"Hiçbir kimse Allah'n izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre

yazlmtr. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de

ahiret mükâfatn isterse, ona da ondan veririz. Biz ükredenleri

mükâfatlandracaz03 âyetini açklarken öyle demitin "Burada Hz.

Peygamber Muhammed'in {uiiaiiahu aleyhi maileni) de bir ecelinin olduu ve ancak

Yüce Allah'n izin vermesiyle vefatnn gerçekleecei ifade edilmitir.

Devamnda ahirette gözü olmayp dünyay isteyen kiilere, dünyadan

kendisine takdir edilen nasibinin verilecei ancak ahirette hiçbir paynn

olmad bildirilmitir. Ayn ekilde ahretteki sevap ve mükâfat isteyen

kiilere ahirete yönelik bu isteinin yannda dünyada kendisi için takdir edilen

rzknn da verilecei ve bunun Allah'a ükredenlerin mükâfat olduu dile

getirilmitir."4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz bu âyeti açklarken

öyle demitir "Bir nefis dünyada bir anlk bir ömrü kalmsa eer onu da

yaamadan asla ölmez ."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Biz ükredenleri

mükâfatlandracaz06 âyetini açklarken: "Yüce Allah, kulunun niyeti ve

isteine göre dünya veya ahiret nimetlerini verir" demitir .

7

bn Ebî eybe, lbrâhîm(-i Nehaî)'den bildirir Ebû Bekr "âyet daha önce

(zekat olarak) Resûlullah'a (ulsiiahu aleyhi veseiiem) verdikleri bir yulan dahi benden

esirgeyecek olurlarsa bunun için onlarla savanm!" dedi ve: "Muhammed

ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiti. Ölür veya

ti

’ Âl-i mrân Sur. 144
1 bnu'l-Münzir (999).

3 Âl-i mrân Sur. 145
4 bn Cerîr (6/106, 108), bnu'l-Münzir (1007) ve bn Ebî Hatim 3/779 (4268, 4271).

5 bn Ebî Hâtim 3/779 (4270).
6
Âl-i mrân Sur. 145

7 bn Ebî Hatim 3/780 (4274).
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öldürülürse geriye mi döneceksiniz?"' âyetini okudu .

2

Baavî, Mu'cem ’de brâhim b. Hanzala’dan, o da babasndan bildirir

Yemâme savanda Müslümanlarn sancan Ebû Huzeyfe'nin azatls Salim

tayordu. Sa eli kesilince sanca sol eline ald. Sol eli de kesilince sancan

kollanyla gösünün üzerine bastnp tuttu ve: "Muhammed ancak bir

peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiti, ölür veya

öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, Allah'a hiçbir zarar

vermez. Allah ükredenlerin mükafatn verecektir. Hiçbir kimse Allah'n

izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazlmtr. Kim dünya

menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatn

isterse, ona da ondan veririz. Biz ükredenleri mükâfatlandracaz"3

âyetlerini okudu.

& Jcr- t/ LJ ^ js? *** ö* o^J

ül j* jlT Uj Mj I [aj Ltj

Jj> \jyjaj\j liilÜÎ ÜJ ^ tjl lEJ yjJ>\ 13, Ijlî

i*4 iulj LJI Üll jUlfb + î^Jlsdl pl

"Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah

dostu çarpt da bunlar Allah yolunda balarna
gelenlerden ylmadlar, zaafa dümediler, boyun emediler.

Allah, sabredenleri sever. Evet onlarn bu durumda
dedikleri sadece u oldu: «Ey bizim kerim Rabbimiz,

günahlarmz ve ilerimizdeki arlklarmz affet!

Ayaklarmz hak yolda sabit kl ve kâfirlerjjürûhuna kar
bize yardm eyle!» Bu yüzden Allah onlara^ünya nimetini

de, ahiret nimetini de fazlasiyle verdi. Allah iyilikte

bulunanlar sever/' (Âl-i imrân Sur. i4«.i48)

’ Âl-i mrân Sur. 144
J bn Ebî eybe (12/265).

3
ÂI-i mrân Sur. 144, 145
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Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Ebû Ubeyde’den bildirin bn Mes'ûd:

"Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu

çarpt ..."
1 buyruunu okur ve öyle derdi: "Görmüyor musun Yüce Allah

bunlar hakknda: «...Bunlar Allah yolunda balarna gelenlerden

ylmadlar ...»
2

buyuruyor."3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Saîd

b. Cübeyr: "imdiye kadar bir peygamberin savata öldürüldüünü duymu

deiliz" demitir.

4

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) ile

brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti "iü jîl»” eklinde okurlard .
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti: " dia

j eklinde,

"

jâ" kelimesinde "1" harfi olmadan okurdu.

6

Abd b. Humeyd, Atiyye’den yorumun benzerini zikreder.

Abd b. Humeyd’nin Ziriden naklen bildirdiine göre bn Mes'ûd da bu

âyeti ayn ekilde, "ja" kelimesinde "1" harfi olmadan okurdu.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “ös£/' ifadesini "binlerce" olarak

açklamtr.

7

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Dahhâk, ifadesini açklarken:

"Bunun tekili olan ifadesi bin kii anlamna geliri' demitir .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ali’den bildirdiine göre bn

1

Âl-i mrân Sur. 146
1

Âl-i mrân Sur. 146

} Saîd b. Mansûr
(
Tefsir, 528).

4 Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

529) ve bnu'l-Münzir (1001).

* Saîd b. Mansûr (Tefsir, 530).

6
Nâfi', bn Kesir, Ebû Anr el-Basrî ve Yâkub'un kraati de bu ekildedir.

(
en-Ner

,

2/182).

7 bn Cerîr (6/111-113), bnu’l-Münzir (1008), bn Ebî Hatim 3/780 (4277) ve Taberânî

(9096).
8
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 533).
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Abbâs: “j£>/’ ifadesini “topluluklar” olarak açklamtr.'

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre Hasan(- Basrî), ifadesini

"fatihler” olarak açklamtr. ibn Abbâs ise bunu açklarken: "Birçok

topluluk, anlamndadr” demitir.
2

bnu’l-Enbârî, el-Vakfve'l-btidâ’da ve Tastî’nin Mesâil’de bildirdiine göre

Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a “ö&j” ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs:

"Topluluklar, anlamndadr” demitir. Nâfi': "Peki, Araplar öylesi bir ifadeyi

bilir mi?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitin "Tabi ki bilirler. âir

Hassân'n:

"Bir topluluk yoldan çkt,t zaman

Kalabalk bir toplulukla üzerlerine yürürüz” dediini iitmedin mi?"3

bn Cerîr'in Saîd b. Mansûr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

ifadesini "Birçok alim" olarak açklamtr.4

bn Cerîr'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "o*

!

j" ifadesi

“Birçok topluluk anlamndadr” demitir.5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî), "ö*?/' ifadesini "Birçok alim” olarak açklamtr.6

bn Cerîr'in bn Zeyd'den bildirir: "ü* ifadesi tâbi olanlar,

ifadesi ise dostlar anlamna gelir.”
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jJ ^ âyetini

açklarken öyle demitir: "Bunlar peygamberleri öldürülen bir topluluktu.

Ancak peygamberleri öldürüldü diye zafiyet göstermediler ve dümanlara

1 bn Cerîr (6/112), bnu'l-Münzir (1011) ve bn Ebî Hatim 3/7S0 (4278).
J

Saîd b. Mansûr {Tefsir, 531).

3 el-tkâr'de (2/104) geçtii üzere Tast.
4 bn Cerîr (6/1 13).

3 bn Cerîr (6/116).
5 or.uVMür.zir (l( i 5) ve br Fbî Hafim ri

.2H0)

; Ib Cerir (fen 16).
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kar boyun emediler.”

1

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunlar Allah yolunda

balarna gelenlerden ylmadlar...*
1 buyruunu açklarken: “Balanna

gelenlerden kast, peygamberlerinin öldürülmesidir” demitir.5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Balanna gelenlerden

ylmadlar...

"

4buyruunu açklarken: “Yani dümanlarna kar zaafiyet

göstermediler” demitir.5

Abd b. Humeyd, bn Cerir, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtinYin bildirdiine

göre Katâde: “I5Ü3 U»”
6 buyruunu açklarken: “Peygamberleri öldürüldü

diye aciz dümediler ve zaafiyet göstermediler” demitir. “IjSlfiLll I3”

7

buyruunu açklarken de: “Ne doru bildikleri eylerden, ne de dinlerinden

vazgeçtiler. Can verene kadar da peygamberlerinin savat dava uruna

onlarda savat" demitir.®

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"IjitSli U3”9 buyruunu: “Dümana kar boyun emediler” eklinde

açklamtr.10

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: “yiSU Us”'
1 buyruunu: “Boyun

emediler” eklinde açklamtr.'

2

bn Ceddin bildirdiine göre bn Zeyd: u$”15 buyruunu:

1 bn Ebî Hâtûn 3/781 (4283).
2
Âl-i mrân Sur. 146

3 bnu’l-Münzir (1016).

*
Âl-i mrân Sur. 146

5 bn Ebî Hâtûn 3/781 (4284).
6
Âl-i mrân Sur. 146

I
Âl-i mrân Sur. 146

8 bn Cerir (6/117), bnu'l-Münzir (1021) ve bn Ebî Hâtim 3/781, 782 (4289, 4292).

9 Âl-i mrân Sur. 146
10 bn Cerir (6/119), bnu'l-Münzir (1020) ve bn Ebî Hâtim 3/782 (4295).
II

Âl-i mrân Sur 146
,l bn Cerir (6/118).

,J
Âl-i mrân Sur. 146
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"Dümanlarna kar boyun emediler" eklinde açklamtr.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallardan bildirdiine göre bn

Abbâs: "üjlt j isipjy
’2 buyruunu: "ilerimizdeki hatalan” eklinde

açklamtr .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

buyruunu açklarken: "Nefsimiz konusunda hatalanmz ve

zulümlerimizi" demitir .

5

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk:
^

buyruunu açklarken: "lediimiz büyük hatalar, anlamndadr” demitir.
7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bu yüzden

Allah onlara dünya nimetini de, âhiret nimetini de fazlasiyle verdi...”
0

buyruunu açklarken: "Dünya nimeti, zafer ve ganimettir. Ahiret nimeti de,

Yüce Allah’n nzas ve rahmetidir" demitir.
9

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de, ahiret nimetini de

fazlasiyle verdi..."
10 buyruunu açklarken: "Dünya nimeti kurtulu, zafer,

galibiyet ve dümanlara kar güçlenmedir. Ahiret nimeti de Cennettir”

demitir."

’ bn Cerîr (6/119).

1

Âl-i mrân Sur. 147
5 bn Cerîr (6/121) ve bn Ebî Hatim 3/783 (4298).

4 Âl-i îmrân Sur. 147
5 bn Cerîr (6/120) ve bn Ebî Hatim 3/783 (4299).
6
Âl-i mrân Sur. 147

7 bn Cerîr (6/120) ve bn Ebî Hatim 3/783 (4300).

‘ Âl-i mrân Sur. 148

9 bn Cerîr (6/124) ve bnu'l-Münzir (1027).
10

Âl-i mrân Sur. 148

" bnu'l-Münzir (1026) ve bn Ebî Hatim 3/784 (4305, 4307).
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"Ey iman edenler! Siz eer kâfir olanlara uyarsanz sizi

gerisin geriye (küfre) çevirirler de büsbütün hüsrana

urarsnz." (Al-i imrân Sur. 149)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"Ey iman edenler! Siz eer kâfir olanlara uyarsanz sizi gerisin geriye (küfre)

çevirirler de büsbütün hüsrana urarsnz*

1

âyetini açklarken öyle

demitir: "Dininiz konusunda Yahudi ve Hristiyanlarn sözleri ile

nasihatlerine kulak asmayn ve bu konuda onlann hiçbir sözüne inanmayn .” 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey iman edenler! Siz

eer kâfir olanlara uyarsanz sizi gerisin geriye çevirirler de büsbütün

hüsrana urarsnz*3 âyetini açklarken: "Eer Ebû Süfyân b. Harb'e itaat

edecek olursanz sîzleri tekrar küfre döndürecektir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Alî b. Ebî Tâlib'e: 'Ey iman edenler! Siz

eer kâfir olanlara uyarsanz sizi gerisin geriye çevirirler de büsbütün

hüsrana urarsnz"* âyetinde geriye dönmeden kast bedevileme mi?” diye

sorulunca, Hz. Ali: "Hayr, kiinin (cihad brakp) kendini tarma vermesidir”

karln verdi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Amr öyle demitin "Bu âyette ifade

edilen gerisin geriye dönmenin ne anlama geldiini size söyleyeyim mi?

Kiinin, önceleri devletten maa alp gazvelere katld halde sonradan bunu

brakp cizye ile araziler edinerek tarmla uramasdr. te gerisin geriye

dönmek budur.”7

1
ÂI-i mrân Sur. 149

* ibn Cerîr (6/125), bnu’l-Münzir (1032) ve bn Ebî Hatim 3/785 (4312).

3 Âl-i mrân Sur. 149
4 bn Cerîr (6/125) ve bn Ebî Hatim 3/784 (4308).

5
Âl-i mrân Sur. 149

6 bn Ebî Hatim 3/784 (4309).

7 bn Ebî Hatim 3/778 (4265).
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"Hakknda hiçbir delil indirmedii eyleri Allah'a ortak

kotuklarndan dolay; inkâr edenlerin kalplerine korku

salacaz. Barnaktan da cehennemdir. Zalimlerin

kalacaktan yer ne kötüdür. (Âl-i mrân Sur. 15 l)

bn Cerîr, Südrfî'den bildirir: Uhud savandan sonra Ebû Süfyân ile

mürikler Mekke'ye doru dönüe geçtikleri zaman bir müddet yol aldktan

sonra içlerine bir pimanlk dütü ve Ebü Süfyân, müriklere: "Ne kötü

yaptnz! Onlar öldürüyordunuz, ancak kaçmaya baladklarnda da

braktnz. Geri dönüp onlar yok edelim!” dedi. Ancak Yüce Allah onlarn

kalplerine bir korku sald ve geri dönmeye cesaret edemediler. Yolda

bedevinin biriyle karlatklannda ona biraz para verip: “Muhammed'le

karlarsan ona neler hazrladmz söyle!" dediler. Ancak Yüce Allah bu

durumu Resûîü'ne bildirdi. Resûlullah Malisini aleyh ««efem) de bunun üzerine

pelerinden bir birlik gönderdi. Bu birlik Hamrâu’l-Esed bölgesine kadar

müriklerin peinden gitti. Yüce Allah da bu konuda âyet indirdi. Ebû

Süfyân'n geri dönmek istediini ancak kaplerine korku saldn haber verip:

"Hakknda hiçbir delil indirmedii eyleri Allah'a ortak kotuklanndan

dolay; inkâr edenlerin kalplerine korku salacaz..."" buyurdu.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitir: "Uhud savandan sonra Yüce Allah, Ebû Süfyân’n kalbine korkuyu

yerletirince Mekke’ye dönmek zorunda kald. Bunun üzerine Resûlullah

(»Hailahu aleyh vMBlem): "Ebû Süfyân geri dönüp sizden kalanlar da öldürmek istedi.

Ancak Yüce Allah onun kalbine korkuyu salnca yoluna devam etmek zorunda

kald'
1

buyurdu.3

Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»laiiahj aleyh «uflan):

’ Âl-i mrân Sur. 151
J bn Cerîr (6/128).

5 bn Ebî Hâtûn 3/785 (4316).
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"Dümana kar korku vermekle bana yardmda bulunuldu" buyurmutur.

1

Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen’de Ebû

Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah :soiiaiiahu aleyhi veseiBm] öyle buyurmutur:

"Dört konuda dier peygamberlerden üstün klndm. Birincisi, insanlarn

tümüne peygamber olarak gönderildim. kincisi
,
yeryüzünün tamam bana ve

ümmetime mescid, topra da temiz klnd. Bundan dolay ümmetimden biri

namaz vaktini nerede idrak ederse oras onun mescidi ve temizlenecei yerdir.

Üçüncüsü, bana yardm olarak bir aylk mesafeden dahi dümana korku verme

özellii verildi ki Yüce Allah böylesi bir korkuyu dümanlarmn kalplerine

salar. Dördüncüsü ise ganimetlerin bize helal klnmasdr."2

j âj ^4 j
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"And olsun kf, Allah, size verdii sözde durdu. Onun izniyle

kafirleri krp biçiyordunuz, ama Allah size arzuladnz
zaferi gösterdikten sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve

isyan ettiniz. Sizden kimi dünyay, kimi ahireti istiyordu;

derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uratt.
And olsun ki O, sizi balad. Allah'n inananlara nimeti

boldur." (Âl-i mrân Sur. 152)

Beyhakî, DelâiVde Urve'den bildirir: "Yüce Allah, sabr ve takvalarna

karlk Müslümanlar bebin seçkin melekle destekleyeceini vaad etmi ve

bunu da yapmt. Ancak müslümanlar Allah Resûlü'nün emrini dinlemeyip

saflar terk edip, tepedeki okçular da dünyalk uruna yerlerinden ayrlnca

meleklerin yardm kesildi. Yüce Allah da bu konuda: "And olsun ki, Allah,

size verdii sözde durdu. Onun izniyle kafirleri krp biçiyordunuz, ama

Allah size arzuladnz zaferi gösterdikten sonra geveyip bu hususta

1 Müslim 523 (7).

1 Ahmed 36/543 (22209), Tirmizî (1553) ve Beyhakî (1/21 2, 2/433, 434). MüsncT in

muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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çekitiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyay, kimi ahireti istiyordu;

derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uratt ...*
1

buyurdu.

Yüce Allah, ifade ettii gibi Müslümanlara yardm sözünü tutmu ve bata

onlan üstün çkarmt. Ancak verilen emirlere isyan ettiklerinde sava

aleyhlerine çevirdi.”
2

Ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "And olsun ki,

Allah, size verdii sözde durdu ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Ebû

Süfyân ordusuyla birlikte evvâl aynn 3. gününde gelip Uhud'da karargah

kurdu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem} de Müslümanlara sava için çar yapt ve

onlan toplad. Süvarilerin bana Zübeyr b. el-Avvim' komutan olarak atad.

O günlerde Abdullah'n yannda Mikdâd b. Esved el-Kindî'de vard. Sanca da

Kureylilerden Mus’ab b. Umeyr adnda birine verdi. Resûlullah (sBiieiiahu aleyhi

metlimi), Hamza b. Abdulmuttalib’i zrhsz ve mifersiz olan askerlerin banda

önden gönderdi. Hâlid b. el-Velîd yanndaki krime b. Ebî Cehl ile atllann

banda kardan görününce Resûlullah (sayiahu aleyhi veseiM Zübeyrii ona kar

gönderdi ve: "Hâlid'i karla ve ikinci emri sana verene kadar sakn onu

gözünden ayrma 1." buyurdu. Baka bir atl birliini de bir yere yerletirdi ve:

"Ben size izin vermedikçe sakn yerinizden ayrlmayn" buyurdu.

Lât ile Uzza putlann tayan Ebû Süfyân saldnya geçince Resûlullah Maiiahu

aiayhî «»ten), Zübeyrie haber gönderip saldrya geçme emrini verdi. Zübeyr de

Hâlid b. el-Velîd'in atl birliine saldrd ve yanndakilerle birlikte onu

hezimette uratt. Yüce Allah bu konuda: "And olsun ki, Allah, size verdii

sözde durdu. Onun izniyle kafirleri krp biçiyordunuz..."4 buyurmutur.

Zira Yüce Allah bu savata müminlere yardm edecei ve yanlarnda duraca

sözünü vermiti.

Resûlullah (yuiah aleyhi ueniien) sava öncesi Müslümanlann arka tarafna bir

gurubu (okçular) yerletirmi ve onlara:
"
Sizler burada durun ve arkamzdan

bize yaklaacak dümanlara kar koyun, arkamz koruyun" emrini vermiti.

Resûlullah («wwu aleyhi rtseiien) ile ashab meydanda mürikleri hezimete uratt.

Ancak arka tarafta yerletirilen gurup, (okçular) mürik kadnlann daa

’ ÂI-i mrân Sur. 152
1
Beyhaki (3/256).

J Âl-i mrân Sur. 152

* Âl-i mrân Sur. 152
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doru kaçmasn ve meydanda kalan ganimetleri görünce içlerinden

baztan: "Resûlullah'n («aiiaiiahu aleyhi meiium) yanna koun! Bakalar bitirmeden

önce ganimetlere siz de yetiin!" dediler. çlerinden bazlan da: "Hayr

gitmeyelim! Resûlullah'n (saUsfehu «teyh. »e«iM emrine uyup yerimizde kalalm "

karln verdiler. te: "...Dünyay isteyeniniz de vard ..."
1 buyruu

ganimetler için yerlerini brakanlar, "...Ahireti isteyeniniz de vard ..."
2

buyruu da Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh veseiM emrine uyup bulunduklan yerin terk

edilmemesi gerektiini söyleyenler hakkndadr.

Arkaya yerletirilenler Resûlullah’n (ssMbIiu aieytu «selimi) yanna geldiler. Ancak

yeri terk edip etmeme konusunda aralarnda çekimeleri ve yerlerini terk

etmeleri savan seyrini deitirdi. Yüce Allah bu konuda: "...Allah size

arzuladnz zaferi gösterdikten sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve

isyan ettiniz..." 3 buyurmutur. Zira MüslümanJar zaferi ve ganimetleri

balarda görmülerdi .

4

Ahmed, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin

DelâiVde bildirdiine göre ibn Abbâs: "Yüce Allah'n Resûlullah’a (uibiiahu uieri

«seM Uhud sava srasnda yapt yardm gibisini baka hiçbir yerde yapm
deildir" deyince onu dinleyenler bu sözünü biraz garipsediler. Bunun

üzerine bn Abbâs öyle dedi: "Bu söylediime inanmayan ve kabul

etmeyenlerle aramzda Kuriân hakem olsun. Yüce Allah, Uhud sava

konusunda: "And olsun ki, Allah, size verdii sözde durdu. Onun izniyle

kafirleri öldürüyordunuz, ama Allah size arzuladnz zaferi gösterdikten

sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve isyan eniniz. Sizden kimi dünyay,

kimi ahireti istiyordu; derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna

uran. And olsun ki O, sizi balad. Allah’n inananlara nimeti boldur
" 5

buyurmutur. Burada kastettii kiiler tepedeki okçulardr. Zira Resulullah

(uüaüshu aleyhi «esellem) onlar bir yere konulandrp:
"Arkamz koruyun!

öldürüldüümüzü görseniz bile bize yardma gelmeyin! Ganimetleri

topladmz görseniz de katlmak üzere yanmza gelmeyin!" emrini verdi.

’ Âl-i mrân Sur. 152
1
Â]-i mrân Sur. 152

3 Âl-i mrân Sur. 152

« bn Cerîr (6/130, 131, 137), Târih (2/508, 509) ve bn Ebî Hâtim 2/559 (1625), 3/786,

788, 789 (4322, 4327, 4331, 4333).

5
Âl-i mrân Sur. 152
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Resûlullah (saHanaHu aiayhi vesaiian) mürikleri he2mete uratp ganimetler ortada

kalnca okçulann hepsi yerlerinden inip müriklerin askeri karargahna

girdiler ve ganimetleri toplamaya baladlar. Bu karagaada Müslümanlarn

saflan u ekilde (Ibn Abbâs burada parmaklarn birbirine geçirdi) birbirine

girip kant. Okçular konulandklar yeri terk edince müriklerin atl birlii o

yerden, Müslümanlara arkadan saldnya geçti. Bu kargaada herkes birbirini

vurmaya balad. Burada Müslümanlar birçok ehit verdi. Oysa günün ilk

saatlerinde sava, Resûlullah (saiBiahu aleyhi veseiiem) ile ashabnn lehineydi ve mürik

sancaktarlardan yedi veya dokuz kii öldürülmütü.

Arkadan gelen bu saldndan sonra Müslümanlar dan etrafnda

dolandlar, ancak snmak istedikleri âr denilen yere ulaamadlar. Mihrâs

denilen büyük kayann alt tarafnda iken eytan: “Muhammed öldürüldü!”

diye bard. Bu haberin doruluu konusunda kimse üpheye dümedi. Bu

ekilde öldürüldüünden yana herhangi bir üphe tamazken dan
eteklerinden üst tarafa çktn gördük ki yürüyüünden onu tanmtk. Onu

gördüümüze o kadar sevindik ki bamza geleni bile unuttuk.

Bulunduumuz yere doru çkarken de:
"
Peygamberlerinin yüzünü kanatan

bir toplulua Yüce Allah'n öfkesi çok iddetli olacak!" diyordu. Arada bir de:

"Allah'a yemin olsun yanmza kadar artk çkamazlar!" diyordu.

Yanmza ulanca az bir bekledi. O esnada Ebû Süfyân dan alt tarafnda;

“Hübel yüceldi! Hübel yüceldi! bn Ebî Kebe (Muhammed) nerede! bn Ebî

Kuhâfe nerede! Nerede bnu’l-Hattâb!” diye barmaya balad. Ömer: "Yâ

Resûlallah! Ona cevap vereyim mi?” diye sorunca, Allah Resûlü: "Ver"

buyurdu. Ebû Süfyân bir daha: "Hübel yüceldi!” diye barnca, Ömer: "Allah

daha yüce ve daha uludur!” karln verdi. Ebû Süfyân bir daha: "bn Ebî

Kebe (Muhammed) nerede! bn Ebî Kuhâfe nerede!” diye bannca, Ömer:

“Resûlullah (seliaiiahu aleyhi vesM ite burada! Ebu Bekr de burada! Ben de ite

buradaym!” karln verdi.

Ebû Süfyân: “Bu gün, Bedir savann karldr! Günler karlkl savalar

da bazen lehte bazen aleyhtedir” deyince, Ömer: "Ama eit deiliz! Zira

bizim ölülerimiz Cennette, sizin ölüleriniz ise Cehennemdedir!” karln
verdi. Ebû Süfyân: “Bu sizin iddianz. Öyle olacaksa kaybeden ve hüsrana

urayan biz olacaz!” dedi ve ekledi: "Ölülerinize müsle yapldn
görürseniz bilin ki bu, liderlerin emirleri ile yaplm deildir.” Sonra cahili
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duygulan daha ar bast ve: "Ama müsle yaplrsa da bundan rahatszlk

duymayz" dedi .

1

bn Ebî eybe, Ahmed ve bnu'l-Münzir, bn Mes'ûd'dan bildirir: Uhud

sava srasnda kadnlar Müslüman erkeklerin arkasnda, müriklerden yaral

düenlere saldrp öldürüyorlard. O günde Müslümanlardan hiç kimsenin

dünya peinde olmadna dair yemin etsem yeminimin yerinde olmasn

umardm. Ne var ki daha sonra Yüce Allah: "...Sizden kimi dünyay, kimi

ahireti istiyordu ..."
3
buyurdu. Müslümanlar (okçular) Resûlullah'n (nUbhu Beyhi

«Kellem) emirlerine itaat etmeyip yerlerini terk edince hezimet oldu ve

Resûlullah (sallllahu aleyhi vBsellem) sadece dokuz kiiyle birlikte meydanda kald.

Bunlardan yedisi Ensâr’dan ikisi de Kurey’ten idi. Onunculan da Allah

Resulüydü.

Mürikler ona ulatnda: "Bunlar bizden savacak kiiye Allah merhamet

etsin" deyince Ensâr'den biri kalkp bir süre gelenlerle savat ve öldürüldü.

Mürikler bir daha Allah Resûlü’ne yetitiklerinde: “Bunlar bizden savacak

kiiye Allah merhamet etsin " dedi ve baka biri onlara kar savap öldürüldü.

Resûlullah UaUiahu aleyh «ailemi, mürikler kendisine yetitiinde bu ekilde diye

diye yanndakilerden yedi kii onlar savmak üzere çarpp öldürüldü.

Resûlullah (salisilatn aleyhi «selM bu ekilde öldürülenler için ashabna:
"
Onlara pek

de insafl davranmadk!" buyurdu.

Müslümanlar daa çekildikten sonra da Ebû Süfyân dan eteine gelip:

"Bizim Uzza'mz var ama sizin yok!" diye seslendi. Resûlullah (tsHaUn efeyh «allem),

ashâbna: "Ona, Allah bizim dostumuzdur, oysa kafirlerin dostu yoktur,

cevabm verin" buyurdu. Sonra Ebû Süfyân: "Bu gün, Bedir gününün

karldr! Bir gün size bir gün bizedir. Bir gün üzülür, bir gün seviniriz.

Hanzala'ya kar Hanzala, filana kar filan... ” deyince, Allah Resûlü:
"
Biz eit

deiliz! Zira bizden öldürülenler diridirler ve nzklandnlyorlar. Oysa sizden

öldürülenler Cehennemde azap görüyorlar" karln verdi.

Sonra Ebû Süfyân: "Ölülerinize müsle yapld, fakat bizden bir emir ile

yaplm deildir. Ancak ne müsle yaplmasn emrettim, ne de bundan

1 Ahmed 4/368-370 (2609), bnul-Münzir (1051), bn Ebî Hatim 3/786, 787 (4325),

Taberanî (10731 ), Hâkim (2/296, 297, "sahîh") ve Beyhakî (3/269, 271).

2

Âl -i mrân Sur. 152
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alkoydum. Müsle yaplmasna ne sevindim, ne de üzüldüm. Müsle yaplmas

beni ne mutlu ne de rahatsz etti” dedi. Daha sonra Müslümanlar ölülerine

baktklan zaman Hamza'nn kamnn deildiini gördüler. Hind onun kamn

demi, cierini çkanp çinemi ancak yutamamt. Resûlullah (uiiBiihu siayti

veeiitn) durumu örenince: "Hind ondan bir eyi yedi mi?" diye sordu. "Hayr!"

dediklerinde, Allah Resulü: "Yüce Allah da Hamza'dan bir parçay Cehenneme

koyacak deildi!" buyurdu.

Ölülerin namazlannn kinmas srasnda Resûlullah (sbIIsIUu bM* ««im önce

Hamza’y öne koyup namazn kldrd. Sonra onu kaldrmadan Ensarl birini

getirip Hamza’nn yanna koydu ve onun da namazn kldrd. Namaz

klndktan sonra Hamza yerinde braklp Ensarl olan kaldrld ve yerine

baka bir Ensarl getirildi. Onun da namaz klnnca Hamza braklp Ensarl

kaldmld yerine baka bir Ensarl getirildi. Bu ekilde o gün Resûlullah ueiiBiiahu

aiyhi vesBtam] Hamza'nn yetmi defa namazn kld.’

Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Delâil'de

Berâ b. Âzib’den bildirir: Uhud savanda Resûlullah (sollalBhu aleyhi vbsbIM, 50

okçunun bana Abdullah b. Cübeyrii koydu. Onlan önemli bir yere

konulandnp: "Cesetlerimizi kularn alp götürdüünü görseniz dahi ben size

haber vermeden sakn yerinizden ayrlmayn!" emrini verdi. Müslümanlar,

mürikleri hezimete uratt. Vallahi Mürik kadnlann daa doru kaçrken

yukan çektikleri eteklerinden bacaklan ile halhallann gördüm. Abdullah’n

yannda duranlar "Ganimet! Ahali, ganimete yetiin! Arkadalannz zafer

kazand, hâlâ ne duruyorsunuz!” diye bannca, Abdullah b. Cübeyr onlara:

"Resûlullah’n (dlallehu aleyhi veseiiem) size söylediini unuttunuz mu?” dedi. Ancak

onlar "Vallahi yanlanna gidecek ve biz de ganimetten bir eyler alacaz”

karln verdiler ve meydana indiler. Onlar inince de arkadan dolap gelen

mürikleri göremez oldular. Arkadan gelen bu saldrnyla da Müslümanlar

hezimete urad ve kaçmaya baladlar. Resûlullah'm Miaiishu aleyhi veseliem)

çanlanna ramen yannda sadece 12 kii kalmt.

0 gün bizden yetmi kiiyi öldürdüler. Resûlullah Muyu aleyh veseM ile ashab

daha önce Bedir savanda 70'i esir 70'i de ölü olmak üzere müriklerden 140

1 bn Eb eybe (14/402), Ahmed 7/418, 419 (4414) ve bnu'l-Münzir (1060, muhtasar

olarak). Müsned’in muhakkikleri: "Hasen liahrihi'dir. Kopukluk olduu içinde isnad

zayftr" demilerdir.
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kiiyi almlard. Sava sonras Müslümanlar daa çekilince Ebû Süfyân

aadan üç defa: "Muhammed aranzda m?” diye seslendi. Resûlullah (salisilat™

aleyhi «seliem) Müslümanlann cevap vermemelerini istedi. Ebû Süfyân ikier defa:

"ibn Ebî Kuhâfe aranzda m? bnu’l-Hattâb aranzda m?” diye seslendi.

Ancak cevap gelmeyince arkadalanna dönüp: “Bu sorduklarm ölmüler.

Onlardan istediinizi aldnz!” dedi. Bunun üzerine Ömer dayanamad ve:

"Vallahi yalan söyledin ey Allah düman! Sorduun kiilerin hepsi de hayatta!

Seni hüsrana uratacak kiiler hâlâ yayor!” diye seslendi.

Ebû Süfyân: “Bu gün, Bedir gününün karldr! Sava da bir lehte bir

aleyhte olur. Ölülerinizin uzuvlarnn kesildiini, onlara müsle yapldn
göreceksiniz! Ben bunu emretmi deilim, ama yaplmasna da üzülmedim”

diye seslendi ve: “Hübel uludur! Hübel uludur!” demeye balad. Resûlullah

(sBiailahj aleyhi vesailem) Müslümanlara: "Ona cevap vermeyecek misiniz?" buyurunca,

Müslümanlar: "Yâ Resûlaltah! Ona nasl bir cevap verelim?” dediler.

Resûlullah Maiirfu aleyhi veseiiem): "«Yüce Allah daha yüce ve daha uludur!» deyin!"

buyurdu. Ebû Süfyân: "Bizim Uzza'mz var! Sizin ise bir Uzza’nz yok!”

deyince, Resûlullah (saiyieho efeyhi «seiM Müslümanlara:
"
Ona cevap vermeyecek

misiniz
?"

buyurdu. Müslümanlar: "Yâ Resûlallah! Ona nasl bir cevap

verelim?” dediklerinde, Allah Resûlü: "«Yüce Allah bizim mevlâmzdu! Oysa

sizin bir mevlanz yoktur!» deyin" buyurdu.
1

Beyhakî, Delâil’de Câbiriden bildirin Uhud savanda hezimete urayan

Müslümanlar kaçmaya balaynca Resûlullah'n Msiiahu aleyhi notan) yannda

Ensâr'dan 11 kii ile Talha b. Ubeydillah dnda kimseler kalmad. Onlar da

daa doru trmanrken mürikler arkalanndan yetiti. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi

««tan): "Bunlar savacak kimse yok mu?" diye sorunca, Talha: “Yâ Resûlallah!

Ben savanm!" dedi. Ancak Resûlullah (oiiaüaim dey* «atan): "Sen yerinde kal!"

buyurdu. Bunun üzerine Ensâr'dan bir adam: "Yâ Resûlallah! Ben savanm!”

dedi ve dönüp gelenlerle çarpmaya balad. Resûlullah (uMM» aleyhi «aoiM ile

yanndakiler trmanmaya devam ettiler. Ensarl Öldürülüp mürikler tekrar

onlara yetiince, Allah Resûlü: "Bunlar savacak biri yok mu?" diye sordu.

Talha ayn eyi söyleyince Resûlullah («isiita «feyb «kim de ona ayn cevab verdi.

Bunun üzerine Ensâr'dan bir adam: "Yâ Resûlallah! Ben savanm!” dedi ve

’ Ahmed 30/554-556, 562 (18593, 18600), Buhârî (3039, 3986, 4043, 4067), Nesâî (8635,

11079), bn Cerîr (6/130), tbnu'I-Münzir (1050, muhtasar olarak) ve Beyhakî (3/267-269).
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dönüp gelenlerle çarpmaya balad. Resûlullah (sailallahu aleyhi resellsm) ile

yanndakiler trmanmaya devam ettiler. Ancak o da öldürülüp mürikler

tekrar onlara yetiti.

Bu ekilde Resûlullah (««iaiiahu aleyhi meltem) mürikler ona her yetimede onlan

kimin savacan soruyor, her defasnda Talha: “Yâ Resûlallah! Ben savarm!"

diyordu. Ancak Resûlullah (sailallahu aleyhi venUem) ona izin vermiyor, Ensâr'dan biri

izin isteyince ise ona izin veriyordu. O da çarpp dierleri gibi

öldürülüyordu. En sonunda Resûlullah'n (seMirtu eMi «»Hem) yannda Talha'dan

baka kimse kalmad. Mürikler yine onlara yetiince Allah Resûlü: "Bunlar

kim savar?" dîye sordu. Talha: “Ben savanm!” deyip öldürülen Ensarl

arkadalar gibi müriklerle çarpmaya balad. Ald bir darbe ile parmaklan

kesilince: “Ahh!" diye inledi. Resûlullah (saiiaitehu aleyhi meiiam): "ayet inlemek yerine

«Bismillah » deseydin veya Allah'n adm ansaydn, tüm insanlarn gözü

önünde melekler seni gökyüzüne kaldrrlard" buyurdu. Sonrasnda Resûlullah

(sailallahu aleyhi maiten)dan banda toplanan ashabnn yanna vard .

1

bn Cerîr ile bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Abdurrahman b. Avf:
“

çüsLiü"
2 buyruunu açklarken: ifadesi öldürmek anlamna geliri'

demitir.
3

Abd b. Humeyd, bn Abbâs’tan benzerini zikreder.

ibn Cerîriin Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

buyruunu: “Öldürüyordunuz" eklinde açklamtr.
3

Tast, Mesâi/'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “

buyruunun ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “Öldürmek

anlamna geliri' demitir. Nafi': “Peki, Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Tabi ki bilirler. airin:

"Bizdendir Mulammedin klcn alp da

’ Beyhakî (3/236).

1

ÂI-i mrân Sur. 152
3 bn Cerîr (6/134) ve bnu'l-Münzir (1045).

* ÂI-i mrân Sur. 152

5 bn Cerîr (6/135).
4
Âl-i mrân Sur. 152
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Herkesin önünde dümanlan öldüren
"
dediini iitmedin mi?”'

Taberânî’nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

buyruunun ne anlama geliyor?" diye sorunca, bn Abbâs: "Onlan

öldürüyordunuz, anlamna gelir" demitir. Nafi’: "Peki, Kurîân Muhammed'e

(sBiiaiiohu aleyhi veseiiem) inmeden önce Araplar öylesi bir ifadeyi biliyorlar myd?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: "Tabi ki bilirler. air Utbe el-

Leysî'nin:

Parlayan MçlanmtTa ka/ataslann

Aa elma gibi dorar öldürürüz
"
dediini iitmedin mi?" J

bn Cerîr ile bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs, "jkihi \h[ J>"
4

buyruunu açklarken: "JÜ" ifadesi korkaklk, ödleklik anlamna gelir"

demitir .
5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’: "...Ama Allah size

arzuladnz zaferi gösterdikten sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve

isyan ettiniz...*
6 buyruunu açklarken öyle demitin "Âyette bahsedilen

olay Uhud savanda geçmitir. O savata Resûlullah (saflaüatuj aleyhi «selimi)

Müslümanlara: "Bu savata zafer sizin olacaktr, ancak sava tam olarak

bitmeden de sakn ganimetlerin peine dümeyin!" buyurmutu. Ancak

Müslümanlar Resûlullah'n (ssilaiiaKu sieyh mailem) verdii bu emri dinlemeyip isyan

ettiler, ona verdikleri sözü unutup ganimetlere saldrdlar. Bu ekilde Yüce

Allah onlann arzu ettii zaferi kendilerine gösterdikten sonra dümanlan

onlara tekrar yönelip hezimete urattlar."7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd b. Abdirrahman:

"...Ama Allah size arzuladnz zaferi gösterdikten sonra geveyip bu

' eitken'da (2/79) geçtii üzere Tast.
2

ÂI-i mrân Sur. 152

* Taberânl (10597).

4 ÂH mrân Sur. 152

5 bn Cerîr (6/138) vc tbnul-Munzir (1052).

6
Âl-i mrân Sur. 152

7 bn Cerîr (6/137) ve bn Ebî Hatim 3/786 (4320, 4323).
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hususta çekitiniz ve isyan ettiniz ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vesellem) Uhud savanda Havvât’n kardei Abdullah'n

komutasnda ashabndan 50 kiiyi Hâlid b. el-Velid ve banda olduu süvari

birliini gözetlemekle görevlendirdi. Resûlullah (uliaiihu aleyhi vesellem) mürikleri

hezimete uratnca bu elli kiiden yars: "Gidip Müslümanlara katlalm ki

ganimetten paymz biz de alalm" derken, dier yars: "Resûlullah (saMahu &kyhi

reseli*™), kendisi emir verene kadar yerimizden ayrlmamamz söyledi" dedi.

Hâlid b. el-Velîd önemli bir yere konulandnlan bu elli kiilik gurubun

saylarnn azaldn görünce de o yönden saldrya geçip kalanlar da

öldürdü. Bu konuda Yüce Allah: "And olsun ki, Allah, size verdii sözde

durdu. Onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz, ama Allah size arzuladnz

zaferi gösterdikten sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve isyan

ettiniz..."
2
buyurdu ve yerlerinden ayrlan o kiileri isyanc olarak niteledi.

3

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Berâ b. Âzib: "...Ama Allah size

arzuladnz eyi gösterdikten sonra geveyip bu hususta çekitiniz ve

isyan ettiniz...'"’ buyruunu açklarken: “Arzulanan eyden kast, ganimet ve

müriklerin hezimetidir" demitir.5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ama

Allah size arzuladnz eyi gösterdikten sonra geveyip bu hususta

çekitiniz ve isyan ettiniz ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Uhud

savanda Yüce Allah müminlere yardm edip mürikler hezimete uratld.

Hatta mürik kadnlar kaçrken büyük küçük demeden develere atlayp

kaçmaya baladlar. Ancak Müslümanlardan bazlar Hz. Peygamberim (saUhhu

«leyiu vesellem)verdii emri dinlemeyince durum Müslümanlann aleyhine döndü."7

bn Cerir, Dahhâk'tan bildirir: Uhud savanda Hz. Peygamber (seliaiiahu Bleyh

vaseiM Müslümanlardan bir guruba: '‘Müslümanlann arkasn koruyun!"

buyurarak onlan önemli bir yere konulandrd ve kendisi izin vermedii

1

Âl-i mrân Sur. 152
J

Âl-i mrân Sur. 152

3 bnu’l-Münzir (1056).
*
Âl-i imrân Sur. 152

5 bnu’I-Miinzir (1059).
6
Âl-i mrân Sur. 152

’ bn Ebî Hâtin 3/788 (4328).
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sürece bu yerden asla aynlmamalan emrini verdi. Sonrasnda Hz. Peygamber

(saiyuu aicytn mam) meydanda Ebû Süfyân ve birlikleriyle karlat ve onlan

hezimete uratt. Müslümanlann arkasn korumak üzere yerletirilen

Müslüman birlik müriklerin hezimete uradn görünce: "Ganimet!

Bitmeden ganimete koun!" diye banmaya balad. çlerinden bazdan da:

"Resûlullah (seliailehu aleyhi veMiem) izin vermeden yerimizden ayrlmayz!" deyip

mekan terk etmediler. te aralarndaki bu görü aynl konusunda Yüce

Allah: "...Sizden kimi dünyay, kimi ahireti istiyordu...”
1

buyurmutur. Bu

konuda bn Mes'ûd da: "Uhud savandaki durumu görene kadar hiçbir

müslümann dünya ve nimetlerini istediini düünmezdim” derdi .

2

bn Cerîr’in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle

demitir: Uhud savanda Yüce Allah mürikleri hezimete uratnca tepeye

yerletirilen okçulardan bazlan: “Hz. Peygamber'e (nMUu aleyhi *esei«m) ve dier

Müslümanlara yetiin de onlar alp bitirmeden ganimeten bizler de bir eyler

alalm!” dediler. Bazlan da: "Hz. Peygamber (roiyBhu aleyhi vasatM bize izin

vermeden yerimizden aynlmayz" dediler, ite bu konuda Yüce Allah:

"...Sizden kimi dünyay, kimi ahireti istiyordu...”’ buyurmutur.

bn Cüreyc der ki: bn Mes’ûd da bu konuda: "Uhud savandaki durumu

görene kadar Hz. Peygamber'in (sailaiiahu aleyhi «saliam) ashabndan hiç kimsenin

dünya ve nimetlerini istediini düünmezdim” derdi .

4

Ahmed, ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, M. el-Evsat’ta

ve Beyhakî, Delâil’de sahih bir senedle ibn Mes'ûd'dan bildirir: "...Sizden

kimi dünyay, kimi ahireti istiyordu..."
5 âyeti nazil olana kadar Resûlullah’n

(sBiaiiahu aiayh vesBfem) ashabndan hiç kimsenin dünya ve nimetlerini istediini

düünmezdim .

6

'

Âl-i mrân Sur. 152
5 bn Cerîr (6/140).

3 Âl-i mrân Sur. 152
4 bn Cerîr (6/140,141).

5 Âl-i mrân Sur. 152

‘ Ahmed 7/418, 419 (4414), bn Ebî eybe (14/402), bn Cerîr (6/141, 142), bn Ebî

Hâtim 3/7B8 (4330), Taberârû (1399) ve Beyhakî (3/228). Müsnedm muhakkikleri: "Hasen

liayrihi" demilerdir.
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bn CenYin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
fj*'

buyruunu

açklarken öyle demitir "Müslümanlar yerlerinden ayrlp arkadan gelen

mürik birlikleri artk göremeyince, Bedir savanda öldürülen mürik says

kadar Müslüman öldürüldü. Bu savata Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi »eseM

amcas (Hamza) da öldürüldü. Allah Resûlü'nün (saiBiiaim aleyhi »eseM ön

dilerinden biri krld, yüzü yaraland. Müslümanlar: "Resûlullah (ssNiatu aleyhi

veseiBm) bize zafer vaad etmemi miydi?” diye söylenmeye balaynca, Yüce

Allah: "And olsun ki, Allah, size verdii sözde durdu. Onun izniyle kafirleri

öldürüyordunuz, ama Allah size arzuladnz zaferi gösterdikten sonra

geveyip bu hususta çekitiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyay, kimi

ahireti istiyordu; derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna

uratt. And olsun ki O, sizi balad. ..
nî

âyetini indirdi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...And olsun ki O, sizi

balad ..."
4 buyruunu açklarken öyle demitin Yüce Allah bununla:

"Bana isyan etmenize ramen sîzleri baladm ve toptan yok edilmenize

izin vermedim" demitir. Affedildikleri belirtilen bu kiiler Resûlullah'la UeHaühu

dvr* vraM birlikte Allah yolunda, Allah dümanlarna kar savatktan halde

Allah'n öfkesine maruz kalmlardr. Zira yapmamalan gereken bir eyi, emre

itaat etmeyerek yapmlardr. Ardndan böylesi bir skntya maruz kalp

itaatsizliin karln görmülerdir. Bu savata Müslümanlardan yetmi kii

öldürüldü. Resûlullah'n (uiuihu aleyhi mdlam) amcas da öldürüldü. Allah

Resûlü'nün ön dilerinden biri knld, yüzü yaraland. Oysa bugün fasklar

fask olanlar her türlü büyük günaha kalkr, türlü kötülüe bular yine de

bîr ey olmaz diyerek yaptn önemsemez. Oysa neyin ne olduunu daha

sonra anlayacaktr.”5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...And olsun ki

O, sizi balad ..."
6 buyruunu açklarken: "Toptan yok edilmenize izin

1

Âl-i mrân Sur. 152
1
Âl-i mrân Sur. 152

3 bn Cerîr (6/143).

* Âl-i mrân Sur. 152

5 bn Cerîr (6/144).

‘ Âl-i mrân Sur. 152
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vermeyerek sizferi atfetmitir” demitir.

1

Buhârî, Osmân b. Mevheb'den bildirir: Adamn biri bn Ömer'e geldi ve:

"Sana bir ey soracam ama Kâbe'nin hürmeti akna bana dorusunu

söyleyeceksin” dedi ve: "Uhud sava srasnda Osmân'n kaçtn biliyorsun

deil mi?” diye sordu. bn Ömer: "Evet, biliyorum” dedi. Adam: "Bedir

savana da katlmadn biliyorsun deil mi?” diye sorunca, bn Ömer: “Evet,

biliyorum” dedi. Adam: “Ayn ekilde Rdvân Biat'nda da hazr bulunmadn
biliyorsun deil mi?” diye sorunca, bn Ömer: "Evet, biliyorum” dedi. Adam

bunlar duyduktan sonra tekbîr getirince de bn Ömer ona öyle dedi: “Gel

bana sorduun eyleri sana tek tek anlatp açklayaym. Uhud savanda

kaçmas konusunda ehadet ederim ki Yüce Allah onu (ve dier kaçanlar)

affetti. Bedir savana katlmay konusu ise, o zamanlar Hz. Peygamber'in

talaüahu aleyhi vesEiierr) kzyla evleydi ve bu hanm çok hastayd. Allah Resulü de ona

"Burada kalp ilgilenmen halinde sana Bedir savana katlan kii gibi sevap vt

ganimetten payn verilecektir" buyurmutu. Rdvân Biat’nda hazr

bulunmay konusuna gelince de, Allah Resulü Mekke'ye birini gönderecekti.

Orada bulunanlar içinde Osmân'dan daha deerli biri olsayd Resûlullahfaiyiahu

aleyhi veseM onu gönderirdi. Ancak bu ie Osman' uygun gördü ve onu

gönderdi. Rdvân Biati da Osmân'n Mekke'ye gidiinden sonra oldu. Hatta

biat srasnda Hz. Peygamber (sailuiiahu aleyhi vcselM sa elini gösterip: "Bu,

Osman'n elidir" dedi ve dier eline vurdu. Bu ekilde gyabnda onun biatini

kabul etti. imdi iin gerçeini örenmi bir ekilde gidebilirisin.”
2

Uj U Slj U IX*

"Peygamber arkanzdan sizi çarrken, kimseye bakmadan
kaçyordunuz. Kaybettiinize ve banza gelene

üzülmeyesiniz diye, Allah sizi kederden kedere uratt.
Allah, ilediklerinizden haberdardr.” (Âl-i mrân Sur. 1 53)

’ bn Cerîr (6/144) ve bnu'l-Münzir (1067).

1

Buhârî (3130, 3698, 4096).
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bn CerVin bildirdiine göre Haan el-Basri bu âyeti: " ij" lafzyla,

"o” ile "t” harflerini fethal olarak okudu .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: ol"
2

lafzyla,

“o” harfini dammeli,
“fc"

harfini ise kesreli olarak okudu.

bn Cerîr, Hârun’dan bildirir: Ubey b. Ka’b'n kraatinde bu âyet: " j3j^ ij

^oi^ j (Siz vadide kakyordunuz)" eklindedir .

3

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir’in ibn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs: "...Kimseye bakmadan kaçyordunuz ..."4 buyruunu açklarken

öyle demitir: “Uhud’da Müslümanlar kaçmaya baladlar. Resûlullah (saiuiehu

BeytTi vesallem) de arkalanndan: "Ey Allah'n kullan ! Yanma gelin! Yanma gelin ey

Allah'n kullan! Geri dönün!" diye sesleniyordu."5

bnu'l-Münzir, Atiyye el-Avfî'den bildirin Uhud sava srasnda

Müslümanlar sonradan hezimete uraynca daa doru kaçmaya baladlar.

Resûlullah (safaHatm aleyhi veMiiem) de arkadan onlan geri çanyor, meydana

inmelerini istiyordu. Yüce Allah bu konuda: "Peygamber arkanzdan sizi

çarrken, kimseye bakmadan kaçyordunuz..."
6 buyurmutur.

7

bn Ebf Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye: "...Kimseye

bakmadan kaçyordunuz ..."
2 buyruu sorulunca öyle demitir: "O zaman

Müslümanlar zorlu bir vadide kimselere dönüp bakmadan kaçmaya

baladlar. Resûlullah (sBlaliahu aleyhi veseiiem) de arkalarndan: "Ey Allah'n kullan

!

Yanma gelin! Yanma gelin ey Allah'n kullan!" diye sesleniyordu. Ancak

kimseler dönüp bakmyordu ."9

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

1 bn Cerir (6/145). thaf Fudalâi'l-Beer'e (sh. 108) bakn?.
3
Âl-i mrân Sur. 153

3 bn Cerîr (6/146).

4 Âl-i mrân Sur. 153

5 bn Cerîr (6/148) ve bnu’l-Münzir (1074).
6
Âl-i mrân Sur. 153

7 bnu’l-Münzir (1068).
B
Âl-i mrân Sur. 153

9 bn Ebî Hatim 3/790 (4341, 4344).
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"Peygamber arkanzdan sizi çarrken, kimseye bakmadan

kaçyordunuz..."
1

âyetini açklarken öyle demitin "Hadise Uhud sava

srasnda gerçeklemitir. Müslümaniar vadide kaçrken Hz. Peygamber

(lateUahu aleyh msiM de arkalanndan: «Ey Allah'n kullan! Yanma gelin! Yanma

gelin ey Allah'n kullan /» diye sesleniyordu."
2

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Peygamber arkanzdan sizi çarrken, kimseye bakmadan

kaçyordunuz..."3 âyetini açklarken öyle demitin Uhud savanda Hz.

Peygamberin (sbM^u aleyh geri dönün çansndan sonra sahabeler

döndüler ve: "Vallahi geri dönüp, bizden öldürdükleri kiilere karlk onlan

öldürüp yok edeceiz!" demeye baladlar. Resûlullah (sallMu aleyhi vatailem) de:

"Sakin olsun! Emrime kar gelip dinlemediiniz için bunlar banza geldi"

buyurdu. Bu halde ümitsiz iken mürikler klçlann çekmi bir ekilde

kardan hücuma bir daha geçti. Zaten hezimete uramann üzüntüsü içinde

iken müriklerin bir daha saldrya geçmesi onlan baka bir üzüntüye soktu.

Yüce Allah bunu: "...Allah sizi kederden kedere uratt ...'4 eklinde ifade

etmitir. Devamnda da: "...Kaybettiinize ve banza gelene

üzülmeyesiniz diye..."* buyurmutur ki burada kaybedilenden kast

ganimet, baa gelenden kast da ölüler ve yarallardr.

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdurrahman b. Avf: "...Allah sizi

kederden kedere uratt ...*
7 buyruunu açklarken öyle demitir. "Birinci

keder hezimetten dolaydr, ikinci keder de «Muhammed öldürüldü!» haberi

içindi ki bu haber Müslümanlar hezimete uram olmaktan daha fazla

kederlendirmitir.”
8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah sizi kederden kedere uratt ..."9 buyruunu

1

Âl-i mrân Sur. 153
! bn Cerîr (6/146) ve bnul-Münzir 1072).

3 Âl-i mrân Sur. 153
4
Âl-i mrân Sur. 153

5 Âl-i mrân Sur. 153
6 bn Cerîr (6/157) ve bn Ebî Hâtim 3/790-792 (4343, 4345, 4351, 4354).

7
Âl-i mrân Sur. 153

8 bn Kesîr, Tefsir
1de (2/123, 124) geçtii üzere bn Merdûyeh.

’ Âl-i mrân Sur. 153
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açklarken öyle demitir: “Kederden kedere ifadesinden kast, kaçtan

sonra ikinci bir kaçtr. Birinci kaç Müslümanlann, «Muhammed öldürüldü!»

haberini duymalandr. kinci kaç ise müriklerin geri toparlanp

Müslümanlardan yetmi kiiyi öldürmeleridir. Sonrasnda Müslümanlar Hz.

Peygamber'in (afete*, aleyh «saten) yanndan aynlp daa doru çkmaya

balamlardr. Resûlullah (saDaiieh alerhi vcseihm) de arkalanndan onlara sava alanna

geri dönme çans yapmtr.'"

Ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Allah sizi kederden kedere uratt. ..*J buyruunu açklarken öyle

demitir: “lk keder, verilen yaral ve ölülerdir, ikinci keder ise Hz.

Peygamber'in (saiieiiahu aleyhi vBsellem) öldürüldüü haberini duymalandr. Bu haber,

verdikleri yaral ile ölülerden ve kaçrdklan ganimetlerden dolay olan

üzüntülerini de unutturmutur. «...Kaybettiinize ve banza gelene

üzülmeyesiniz diye ...»

3

buyruu da bu anlamdadr.",

ibn Cerîr, Rabfden bu yorumun benzerini zikreder .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: O günü Resûlullah (saiyiahu aleyhi

«salln) kaçan Müslümanlan çarmak üzere pelerinden gitti. Kayalklara

snan Müslümanlann yaknna ulat zaman, kayalkta bulunan

Müslümanlardan biri onu düman kuvvetlerinden biri sanp vurmak üzere

yayna oku yerletirdi. Allah Resûlü: "Ben, Allah'n Resulüyüm!" diye

seslenince, Müslümanlar onun hayatta olduuna çok sevindiler. Resûlullah

faiiaiiahu aleyhi vaseiiem) de ashabnn içinde dümana kar hâlâ hazr bekleyenlerin

bulunmasna çok sevindi. Resûlullah’la UbIIoiMuj abytn «sti«n) bir araya gelip onu

kaybetmi olmann üzüntüsünü üzerlerinden attktan sonra balarda

kazandktan zaferi, ellerinden kaçrdktan ganimetleri ve öldürülen

arkadatan hakknda konumaya baladlar. Bu esnada Ebû Süfyân gelip

aadan karlarnda durdu. Müslümanlar onu gördüklerinde içinde

bulunduktan durumu unutup ikinci bir üzüntüye girdiler. Resûlullah [saHakhu aleyhi

resdkm): "Yanmza kadar çkamazlar. Allahm! Buradaki topluluk da öldürülürse

1 bn Cerîr (6/151), Ibnu'l-Münzir (1079) ve bn Ebî Hâtim 3/791 (4347).

’ Âl-i mrân Sur. 153
3 Âl-i mrân Sur. 153
4 bn Cerîr (6/151), bnul-Münzir (1077) ve bn Ebî Hâtim 3/791 (4348).

5 bn Cerîr (6/152).
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sana ibadet eden kimseler kalmaz" buyurdu. Sonrasnda ashabna emrederek

müriklerden daa ykmaya çalanlar talarla geri püskürttüler. Allah bunu:

"...Allah sizi kederden kedere uratt ..."

1

eklinde ifade etmitir.

Devamnda da: "...Kaybettiinize ve banza gelene üzülmeyesiniz

diye ..."
1 buyurmutur ki burada kaybedilenden kast ganimet, baa gelenden

kast ölülerdir. Zira Ebû Süfyân’n karlannda belirmesiyle bunlar

unutmulardr.

3

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: “Uhud savanda Müslümanlar

arkadalarnn öldürülmesinden dolay çok üzüldüler. Yaral bir ekilde kaçp
vadiye girdikten sonra Ebû Süfyân ile askerleri gelip vadinin giriinde

durdular. Müminler, müriklerin vadinin içine dalacaklann ve kendilerini de

arkadalar gibi öldüreceklerini düündüler. Bundan dolay onlan bir üzüntü

kaplad ki öldürülen arkadalanna olan üzüntülerini unutturdu. te: "...Allah

sizi kederden kedere uratt..."4 buyruundaki kast budur.”5

Ji Üüj &i üü uuj Liî ^iJ ^ p&P jjsî p

Ü üjJÖ Sf U f+Jû] j öjÂ k te l[ Ji jgri &Afl

ffcjS J JiW Û4 U V*> Isî 6* jJâjU

u Jl J^51 4^ 6*^

jjjJJl Oj
;

ÜJj jdCpiî ^
"Sonra o kederin ardndan (Allah) üzerinize içinizden bir

ksmn örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir

ksmnz da kendi canlarnn kaygsna dümütü. Allah'a

kar cahiliye zann gibi gerçekd zanda bulunuyorlar;

«Bu ite bizim hiçbir dahlimiz yok» diyorlard. De ki: «Bütün

1

Âl-i mrân Sur. 153
3
Âl-i mrân Sur. 153

3 bn Cerîr (6/152) ve bn Ebî Hatim 3/791 (4349).
4
Âl-i mrân Sur. 153

5 bn Cerîr (6/156).
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i, Allah'ndr.» Onlar sana açklayamadklarn içlerinde

saklyorlar ve diyorlar ki: «Bu konuda bizim elimizde bir ey
olsayd, burada öldürülmezdik.» De ki: "Evlerinizde dahi

olsaydnz, üzerlerine öldürülmesi yazlm bulunanlar

mutlaka yatacaktan (öldürülecekleri) yerlere çkp
gideceklerdi. Allah, bunu göüslerinizdekini denemek,

kalplerinizdekini anndrmak için yapt. Allah, göüslerin

özünü (kalplerde olan) bilir." (Âl-; mran Sur. 154)

bn Cerîr, Süddî'den bildirir Uhud savandan sonra Müslümanlarla

aralarnda olan eylerden sonra mürikler oradan ayrldlar. Ayrlrken de bir

sonraki yl Bediride tekrar karlamak istediklerini söylediler. Resûlullah

(MflaiiBhu Bieyhi meiiem) de: “Olur!" karln verdi. Ancak Müslümanlar müriklerin

oradan ayrlp Medine'ye saldrmalanndan çekindiler. Bunun üzerine

Resûlullah (uNaiahu aieyta «allan) adamn birini pelerinden gönderdi ve ona: "Gidip

bak, eer atlarndan uzakta yük ve eyalarnn yannda oturuyorlarsa Mekke'ye

dönecekler demektir. Ancak yük ve eyalarndan uzakta henüz atlarnn

üzerinde iseler demek ki Medine'ye saldracaklar" buyurdu. Müslümanlara da:

"Eer Medine'ye saldracaklarsa Allah'a kar takval olup sabretmeniz

gerekiyor" buyurdu ve sava için hazrlkl olmalann söyledi. Gönderdii kii

gidip baknca müriklerin tela içinde yük ve eyalanyla uratklarn gördü.

Durumu örenen Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiiem) yüksek bir sesle müriklerin

Mekke’ye döneceklerini Müslümanlara bildirdi. Müminler bunu Hz.

Peygamber'den (saMahu aleyhi resellem) iitince inanp rahatladlar ve Medine’de

rahat bir ekilde uykuya daldlar. Ancak münafklardan bazlan hâlâ

müriklerin Medine’ye saldracaklar endiesini tayp durdu. Hz.

Peygamberim (saiiniiahu aiayhi veseiiam) müriklerin saldrmayaca haberini vermesi

konusunda Yüce Allah: "Sonra o kederin ardndan (Allah) üzerinize

içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir ksmnz
da kendi canlannn kaygsna dümütü..."' buyurmutur. 2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitin

“O günü Yüce Allah Müslümanlara endielerinden sonra bir uyku gönderip

rahatlatt. Zira kii ancak kendini emniyette hissettii zaman uykuya

1

Âl-i mrân Sur. 154
1 bn Cerir (6/160).
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dalabilir."’

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî, DelâiVde

Misver b. Mahreme’den bildirir: Abdurrahman b. Avf'a: "Sonra o kederin

ardndan (Allah) üzerinize içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir güven,

bir uyku indirdi ..."
2 buyruunu sorduumda: "Uhud sava srasnda bizleri

bir uyku sarmt" dedi .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû

Nuaym, DelâiVde ve Beyhakî’nin DelâiVde Enes'ten bildirdiine göre EbC

Talhâ öyle demitir: Uhud sava srasnda mevzilerimizde iken hepimizi bir

uyku bastrd. Uyuyanlardan biri de bendim. Klcm elimden düüyor onu ger

alyordum, bir daha düüyor bir daha alyordum. Yüce Allah’n: "Sonra o

kederin ardndan (Allah) üzerinize içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir

güven, bir uyku indirdi..."
4 buyruu da bunu dile getirmektedir. Dier ksm

da münafklardr. Onlann da kendilerini düünmekten baka da bir dertleri

yoktu. nsanlar içinde en ödlek, en korkak ve hak konusunda en kukucu

olanlar bunlardr. Yüce Allah onlar hakknda: "...Allah'a kar cahiliye zann

gibi gerçekd zanda bulunuyorlar; "Bu ite bizim hiçbir dahlimiz yok"

diyorlard..."5 buyurup bu iddialann yalanlam, Allah hakknda kukucu ve

üpheci olduklarn ifade etmitir.

6

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym, DelâiVde ve BeyhakFnin DelâiVöe Sâbit

vastasyla Enes'ten bildirdiine göre Ebû Talha öyle demitir: Uhud

savanda bam kaldnp etrafma baktmda herkesin kalkannn altnda

uyukladn gördüm. Yüce Allah'n: "Sonra o kederin ardndan (Allah)

1 bn Cerîr (6/161).
1
Âl-i mrân Sur. 154

3 bn Cerîr (1/162), bnu’l-Münzir (1083), bn Ebî Hâtim 3/793 (4358), Taberânî (285)

ve Beyhakî (3/274).

A
Âi-i mrân Sur. 154

5 Âl-i mrân Sur. 154
6 bn Ebî eybe (14/399, 406, 407), Buhârî (4068, 4562), Tirmizî (3008, 3008), Nesâî, el-

Kübrâ (11080, 11198, 11199), îbn Cerîr (6/161, 162), bnu’l-Münzir (1086), bn Ebî Hâtim

3/793 (4359), bn Hibbân (7180), Taberânî (4699, 4700, 4708), Ebû Nuaym (421) ve

Beyhakî (3/272-274).



Âyet: 154 85

üzerinize içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir güven, bir uyku

indirdi ..."
1 buyruu da bunu dile getirmektedir.

2

Tirmizî, bn Cerîr, Ebu’-eyh ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre

Zübeyr b. el-Avvâm: "Uhud savanda bam kaldrp etrafma baktmda

herkesin kalkannn altnda uyukladn gördüm” dedi ve: "Sonra o kederin

ardndan (Allah) üzerinize içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir güven,

bir uyku indirdi ..."3 âyetini okudu .

4

ibn shâk, bn Râhuye, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, DelâiVde

Zübeyrîden bildirir: Uhud savanda Resûlullah'la (sailaiBhu aleyhi veseliam) birlikteyken

korku ve endiemiz artt bir zamanda Yüce Allah bize bir uyku gönderdi.

Bunun ardndan ba öne düüp uyumayan kimse kalmad. O srada Muattib

b. Kueyrîin sesini rüyada gibi duyuyordum. Muattib: "Sava konusunda

bizim de görüümüz alnsayd bugün burada böyle ölümle babaa

kalmazdk” diyordu. Muattib'in bu sözü üzerine: "Sonra o kederin ardndan

(Allah) üzerinize içinizden bir ksmn örtüp bürüyen bir güven, bir uyku

indirdi. Bir ksmnz da kendi canlarnn kaygsna dümütü. Allah'a kar

cahiliye zann gibi gerçekd zanda bulunuyorlar; «Bu ite bizim hiçbir

dahlimiz yok» diyorlard. De ki: «Bütün i, Allah'ndrj» Onlar sana

açklayamadklann içlerinde saklyorlar ve diyorlar ki: "Bu konuda bizim

elimizde bir ey olsayd, burada öldürülmezdik.. ."5 âyeti nazil oldu .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî), Âl-i mrân Sûresi'nin

bu âyetini: Cu; lul” lafzyla okurdu .
7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî’nin

’ Âl-i mrân Sur. 154
1 bn Sa'd (3/505), bn Ebî cybe (5/348), Tirmizî (3007,

"
sahîh "), bn Cerîr (6/161),

Taberânî (4699), Hâkim (2/297), Ebû Nuaym (421) ve Beyhakî (3/272). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2405).

3 Âl-i mrân Sur. 154

4 Tirmizî (3007, 'sahîh"), bn Cerîr (6/164) ve Beyhakî (3/273). Sahîh Sünen et-TrnnizTye

(2405) baknz.
5 Âl-i mrân Sur. 154
6 bn Cerîr (6/168), bnu'l-Münzir (1091), bn Ebî Hâtim 3/795 (4373), Ebû Nuaym

(423) ve Beyhakî (3/273).

7 Hamza ile el-Kisâî de ayeti bu ekilde okurlar. Huccetu’l-Krâât (sh. 176).
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bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti açklarken öyle demitir: "Sava

ortamnda uyku Yüce Allah tarafndan ihsan edilen bir güvendir. Namaz

esnasnda uyku ise eytandandr."
1

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Uhud sava srasnda

münafklar, münafklarn lideri saylan Abdullah b. Übey'ye: "Bugün

Hazrecliler öldürüldü" dediklerinde: "Bu konuda bizim elimizden bir ey gelir

mi ki? Ama Allah'a yemin olsun Medine'ye geri döndüümüzde saygn olanlar

(bizler) aalk olanlar (Müslümanlar) ehirden çkaracaktr!" karln
verdi. Bu iddiaya cevaben de: "âyet evlerinizde kalsaydtnz dahi ölmeleri

takdir edilenler yine kalkp ölecekleri yerlere giderlerdi" mealindeki âyet nazil

oldu.
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde ile Rabî': "...Allah'a kar cahiliye

zann gibi gerçek d zanda bulunuyorlar..."
3 buyruunu açklarken:

"Cahiliye zannndan kast, irke dayal zandr" demilerdir.4

bn shâk ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Uhud sava srasnda

Muattib: "Sava konusunda bizim de görüümüz alnsayd, bugün burada

böyle ölümle babaa kalmazdk" deyince Yüce Allah bu yöndeki sözleri

konusunda: "...Bir ksmnz da kendi canlarnn kaygsna dümütü. Allah'a

kar cahiliye zann gibi gerçek d zanda bulunuyorlar; «Bu ite bizim

hiçbir dahlimiz yok» diyorlard. De ki: «Bütün i, Allah'ndr.» Onlar sana

açklayamadklarn içlerinde saklyorlar ve diyorlar ki: "Bu konuda bizim

elimizde bir ey olsayd, burada öldürülmezdik ...”5 âyetini indirdi.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’: "...Onlar sana

açklayamadklarn içlerinde saklyorlar...”
7 buyruunu açklarken öyle

demitir: "8unlann içlerinde sakladklar ve açklayamadklan ey: "...Bu

bn Cerîr (6/163), bnu'l-Münzir (1082), bn Ebî Hâtim 3/793 (4360) ve Taberânî

(9451, 9452).

’ bn Cerîr (6/167) ve bnu'l-Münzir (1088).

3 Âl-i mrân Sur. 154
4 bn Cerîr (6/166).

5 Âl-i mrân Sur. 154

* bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/522) ve bn Ebî Hâtim 3/794 (4366).

7 Âl-i mrân Sur. 154
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konuda bizim elimizde bir ey olsayd, burada öldürülmezdik..."'

buyruuyla ifade edilmitir.”

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye bu âyet sorulunca

öyle demitir: Muhammed’in (saiiaibim aleyhi mailem) ashabndan birçok kii

öldürülünce Abdullah b. Übey'ye gelip: “Bu konuda ne dersin?” diye

sordular. O da: “Vallahi bu konuda bizim görüümüz alnmyor. âyet

alnsayd burada bu ekilde ölümlerle ba baa kalmazdk” dedi .

5

bn CenVin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye: "...De ki: "Evlerinizde

dahi olsaydnz, üzerlerine öldürülmesi yazlm bulunanlar mutlaka

yatacaklar (öldürülecekleri) yerlere çkp gideceklerdi ..."4 buyruu

sorulunca öyle dedi: “Yüce Allah Müslümanlann kendi yolunda

savamalarn emretmitir. Ancak bu, savaa katlan herkesin ölecei

anlamna gelmez. Sadece ölmesini Yüce Allah'n takdir ettii kiiler ölür.”5

'jja> all
ûj

(4i* &\ u* JÜj i

"ki topluluun karlat gün, içinizden yüz çevirip

kaçanlar, eytan ancak yaptklar baz hatalardan dolay
yoldan kaydrmak istemiti. Ama yine de Allah onlan affetti.

Kukusuz Allah çok balayandr, halimdir."

(Âl-i mrân Sur. 155)

bn Cerîr, Küleyb'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb, Cuma günü bir hutbe

verdi ve hutbede Âl-i imrân Sûresi'ni okudu. Hutbe verdii zaman da bu

sûreyi okumay severdi. Sûreyi okurken: "ki topluluun karlat gün,

içinizden yüz çevirip kaçanlar ..."
6
âyetine geldii zaman öyle dedi: “Uhud

savanda bata mürikleri hezimete uratmtk. Daha sonra olaylar

olduunda daa çekildim. Daa da trmanrken kendimi sçrayarak koan bir

1

Âl-i îmrân Sur. 154
2 bn Ebî Hatim 3/795 (4372).

3 bn Ebî Hatim 3/795 (4374).

4 Âl-i mrân Sur. 154
s bn Cerîr (6/1 71 ).

6
Âl-i mrân Sur. 155



88 M Âl-i mrân Sûresi E

geyik gibi hissettim. Çktmda insanlar: "Muhammed öldürüldü!’' diyorlard.

Ben de: "Muhammed'in öldüünü söyleyen birini görürsem öldürürüm!”

dedim. Dada hepimiz bir araya geldikten sonra: "ki topluluun karlat
gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar, eytan ancak yaptklar baz

hatalardan dolay yoldan kaydrmak istemiti. Ama yine de Allah onlar

affetti. Kukusuz Allah çok balayandr, halimdir"' âyeti nazil oldu .

2

bnu'l Münzir ile Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Avf:

"ki topluluun karlat gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar ..." 3 âyetini

açklarken öyle demitir; "Yüz çevirip kaçanlar biri Muhacirlerden, ikisi de

Ensâ^dan olmak üzere üç kiiydi ."

4

ibn Mende, Ma'rifetu's-Sahâbe’de ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn

Abbâs: "ki topluluun karlat gün, çinizden yüz çevirip kaçanlar ..." 6

âyetini açklarken: "Bu âyet Osmân, Râfi’ b. el-Muallâ ve Hârice b. Zeyd

hakknda nazil oldu” demitir.

6

bn Cerfr’in bildirdiine göre ikrime: "ki topluluun karlat gün,

içinizden yüz çevirip kaçanlar ..."

7

âyetini açklarken: "Bu âyet Râfi' b. el-

Muallâ, Ensâr'dan baka bir adam, Ebû Huzeyfe b. Utbe ve baka biri

hakknda nazil oldu" demitir .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ikrime: "ki

topluluun karlat gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar ...
09

âyetini

açklarken: "Bu âyet Osmân, Vetîd b. Ukbe, Hârice b. Zeyd ve Rifl'a b. el-

Muallâ hakknda nazil oldu" demitir .

10

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: "O günü yüz çevirip kaçanlar Osmân

b. Affân ve Zurayk oullanndan (Ensarl iki karde olan) Sa'd b. Osmân ile

1

Âl-i mrân Sur. 155
1 bn Cerîr (6/172).

5 Âl-i mrân Sur. 155
* bnu'l-Münzir (1093) ve bn Ebî Hatim 3/796 (4379).

5
Âl-i mrân Sur. 155

6 bn Asâkir, Târihti Dimek (39/260).
7
Âl-i mrân Sur. 155

8 bn Cerîr (6/173).

9 Âl-i mrân Sur. 155
10
bnu’l-Müruir (1094).
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Ukbe b. Osmân’d.”

bn Cerîr ile lönu'l-Münziriin bildirdiine göre bn ishâk: "ki topluluun

karlat gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar ..."
1

âyetini açklarken öyle

demitir: “Kaçanlar filan kii, Ensarl ve Zurayk oullarndan iki karde olan

Sa'd b. Osmân ile Ukbe b. Osmân'dr. Sava esnasnda Resûlullah'n Caaiiaiiahu aleyhi

m*iem) etrafndan kaçan Müslümanlardan bazlar A'vas'n
2
bu tarafnda olan

el-Munekkâ’ya 3 kadar ulatlar. Ukbe b. Osmân ile Sa'd b- Osmân, A'vas

yaknnda bir da olan Cel'ab'a kadar ulatlar ve orada üç gün boyunca

kaldlar. Daha sonra Resûlullah'n isaiisiiahu aleyhi veseiiem) yanna dönmülerdir.

Döndüklerinde Resûlullah'n (saiiBiiahu Bteytv «uatiBm) onlara: "Çok uzaa gitmisiniz"

buyurduunu söylemilerdir.

4

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "ki topluluun

karlat gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar ..." 5
âyetini açklarken öyle

demitir: “Hadise Uhud sava srasnda gerçeklemitir. Hz. Peygamber'in

(ibIIbIIbIiu aleyhi vtaiien) ashabndan bazlan o günü sava meydanndan ve

Resûlullah'n Mallahu aiey+i veeeiiam) yanndan kaçmlardr. Bu da eytann

yönlendirmesi ve onlan korkutmasyla olmutur. Ancak sonrasnda sizin de

okuduunuz gibi Yüce Allah bu konuda onlan mazur görüp atfetmitir.”
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "ki topluluun

karlat gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar, eytan ancak yaptklar

baz hatalardan dolay yoldan kaydrmak istemiti. Ama yine de Allah

onlar affetti. Kukusuz Allah çok balayandr, halimdir
" 7

âyetini

açklarken öyle demitir: “Uhud savanda Müslümanlardan ve müriklerden

oluan iki ordu kar karya geldii zaman Müslümanlar sava meydanndan

ve Resûlullah’n MsIIbIiu aleyhi veseiM yanndan kaçmlar, Allah Resûlü'nün

yannda sadece 18 kii kalmtr. Âyet, Resûlullah'n (tayirfm aleyh w«Bm): "Sakn

1

Âl-i mrân Sur. 155

* A'vas: Medine yaknlarnda bir yerdir. Avas olarak da bilinir. (Mu'cemu'l-Büldân

,

1/317).

3 el-Munekkâ, am'a giden bir yoldur. Uhud ile Medine arasndadr. Cahiliye

döneminde burada Tihâmeliler otururdu. (Mu'cemu'l-Büldân

,

4/669).

4 bn Cerîr (6/174), Tarih (2/522) ve bnu'l-Münzir (1095).

5
Âl-i imrân Sur. 155

6 bn Cerîr (6/172).

7 Âl-i mrân Sur. 155
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yerinizi terk etmeyin!" emrine ramen Allah Resûlü'nün luflsHahu afeyhi vesilem) bu

emrine kar gelip yerlerini terk eden okçularn da bunu eytann

yönlendirmesi ile yaptklarn ifade etmitir. Ancak bu hareketlerine ramen
Yüce Allah onlan affedip tümden yok edilmelerine izin vermemitir. Bedir

savandan kaçanlar cehennemle tehdit etmesi gibi Uhud savandan

kaçanlar tehdit etmeyip onlan balamtr. Bu da tavizsiz bir tavrdan sonra

verilen bir ruhsattr.”'

Ahmed ile Ibnu’l-Münzir, akîk’den bildirir: Abdurrahman b. Avf, Velîd b.

Ukbe ile karlanca, Velîd ona: “Müminlerin emiri Osman’a kar neden bu

kadar katsn?" diye sordu. Abdurrahman: “Ona söyle, Uhud savanda kaçan

ben deildim. Bedir savana katlmayan ben deildim. Ömer’in

uygulamalann da brakan ben deilim” karln verdi. Velîd gidip bunlar

Osmân'a söyleyince, Osmân da öyle karlk verdi: “Uhud savanda

kaçtm söylüyor. Ancak Yüce Allah: "ki topluluun karlat gün,

içinizden yüz çevirip kaçanlar, eytan ancak yaptklar baz hatalardan

dolay yoldan kaydrmak istemiti. Ama yine de Allah onlar affetti.

Kukusuz Allah çok balayandr, halimdir
" 2

buyurup beni balamken
kendisi nasl beni bu konuda ayplar? Bedir savana da katlmadm
söylüyor. Oysa Resûlullah’n (sallaJlahu aleyhi vesellem) hasta olan kz» Rukayye'nin

yannda kalp vefatna kadar bakmn yaptm. Resûlullah (tduin aleyhi mailem) de

Bediride elde edilen ganimetlerden bana da pay verdi. Resûlullah (ibHrMu aie-ti

vBseiMde birine ganimetten pay verdii zaman o kii savaa katlm gibi olur.

Ömer'in sünnetini braktm söylemesine gelince ise, Ömer’in sünnetini

uygulamaya ne benim gücüm yeter, ne de onun. Git ve bunlar ona anlat.”3

bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uab’da bildirdiine göre Recâ b. Ebî

Seleme: “Hilim, akldan daha deerlidir. Zira Yüce Allah kendisini ‘Halîm’

olarak nitelendirmitir” dedi .

4

1 bn Ebî Hâlim 3/796-798 (4380, 4382, 4385, 4388, 4391).

J
Âl-i mrân Sur. 155

3 Ahmed 1/525, 559 (490, 556) ve bnu'I-Münzir (1096). Müsned ' in muhakkikleri:

"snad hascndir" demilerdir.
* bn Ebî Hatim 3/798 (4392) vc Bcyhakî (1855). Ancak Beyhakî'de Recâ'nn deil ce

Damra'mn bir sözü olarak geçer.
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"Ey iman edenler! Kardeleri sefere veya savaa çktnda

onlar hakknda, «Onlar bizim yanmzda olsalard,

ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi» diyen inkârclar gibi

olmayn. Allah, bunu onlann kalplerine bir hasret olarak

koydu. Allah, yaatr ve öldürür. Allah, yaptklarnz
görmektedir. Eer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz,

unu bilin kî, Allah'n mafireti ve rahmeti onlann

topladktan bütün eylerden daha hayrldr. Andolsun,

ölseniz de, öldürülseniz de Allah'n huzurunda
toplanacaksnz/' (Âl-l mrân Sur. 156-158)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman edenler! Kardeleri sefere veya savaa

çktnda onlar hakknda, «Onlar bizim yanmzda olsalard, ölmezlerdi ve

öldürülmezlerdi» diyen inkarclar gibi olmayn ..."

1

âyetini açklarken:

"Böyle diyenler Abdullah b. Ubey b. Selûl ile münafklard” demitir .

3

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey iman edenler!

Kardeleri sefere veya savaa çktnda onlar hakknda, «Onlar bizim

yanmzda olsalard, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi» diyen inkârclar gibi

olmayn ..." 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Böyle diyenler Abdullah b.

Ubey ve çevresinde bulunan münafklardr. Âyette bahsedilen seferden kast

da ticaret için çklan yolculuklardr.”4

1

Âl-i imrân Sur. 156
3 bn Cerîr (6/176), bnu'l-Münzir (1099) ve bn Ebî I [âtim 3/799 (4397).

3 Âl-i mrân Sur. 156

< bn CerîT (6/176, 177) ve bn Ebî Hatim 3/798, 799 (4394, 43%).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Onlar bizim

yanmzda olsalard, ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi..."
1 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bunlar kafirlerin sözleridir. Zira onlardan bir kii

öldüü zaman: «âyet yanmzda olsayd ölmezdi» derlerdi. Yüce Allah da

burada Müslümanlara, böylesi durumlarda kafirler gibi bu tür eyleri

söylememelerini emretmitir."
2

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Allah, bunu onlarn kalplerine bir hasret olarak koydu ..." 3 buyruunu

açklarken; "Onlann bu sözü kendilerine hiçbir fayda salamad gibi

kendilerini daha da üzmektedir" demitir.4

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn shâk:

“...Allah, bunu onlarn kalplerine bir hasret olarak koydu. Allah, yaatr ve

öldürür. Allah, yaptklarnz görmektedir. Eer Allah yolunda öldürülür ya

da ölürseniz, unu bilin ki, Allah'n mafireti ve rahmeti onlarn topladklar

bütün eylerden daha hayrldr. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de

Allah'n huzurunda toplanacaksnz"3 âyetlerini açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah, kafirlerin kalplerine, ölülerine yönelik böylesi bir duygu ve

düünceyi Allah’a olan imanlarnn azl ve zayflndan dolay koymutur.

Yaatan ve öldüren Allah’tr. Kudretiyle diledii kiilerin ecelini öne alp,

diledii kiilerin ecelini de erteler. Her insan sonuçta mutlaka ölecektir.

Ancak kiinin Allah yolunda ölmesi veya öldürülmesi, ölüm korkusuyla

savatan geri durup mal biriktirmesinden ve biriktirdii mallardan daha

deerlidir. Tabi bunu biliyorlarsa ve Allah’a kar takvalan varsa. Böylesi bir

tavr da kiinin ahiretten yüz çevirip dünyaya yöneldiini göstermektedir

Son olarak Yüce Allah, ölerek veya öldürülerek herkesin bir ekilde hayatnn

sona ereceini ve ölüm sonrasnda hekesin Allah’n huzurunda toplanacan

ifade etmitir. Onun için dünya hayat insan batan çkarp aldatmamaldr.

Cihad ile Yüce Allah’n emrettii eyler urunda verilecek çabalar, dünya ve

’ Âl-i mrân Sur. 156
5 bn Ebî Hâtûn 3/799 (4398).

3 Âl-i mrân Sur. 156
4 bn Cerir (6/180) ve bn Ebî Hâtirr. 3/799 (4401).

4 Âl-i mrân Sur. 156-158
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nimetlerinden daha deerli ve kalcdr.” 1

Abd b. Hmeyd'in bildirdiine göre A’me, Kuriân’da "pL” ile "ti. ül”

eklinde geçen fadelerin tümünde bataki "p” harfini kesreti okumutur.

• i <

jr SjMM yüjl ua CJS Jjj pil id i»l ^ lu-j Ui

>1 yj (Ujjüj piS jiÜAlj pji* U>
û^j^ 4-54 “> il >

“Allah'n rahmetinden dolay, sen onlara kar yumuak
davrandn. Eer kaba ve kat kalbli olsaydn, üphesiz

etrafndan dalr giderlerdi. Onlar affet, onlara mafiret
dile, i hakknda onlara dan, fakat karar verdin mi Allah'a

güven, dorusu Allah güvenenleri sever." (Al- imrân Sur. 159}

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Allah'n rahmetinden dolay, sen onlara kar yumuak

davrandn. Eer kaba ve kat kalbli olsaydn, üphesiz etrafndan dalr
giderlerdi ..."

2
âyetini açklarken öyle demitir: "Âyette Hz. Peygamber'in

(uiisiiahu Bcy+i veseiiem) Yüce Allah'n merhametiyle insanlara kar yumuak

davrand ifade edilmi, Yüce Allah'n onu kabalktan, sertlikten uzak

tuttuu, müminlere yakn, efkatli ve merhametli kld dile getirilmitir. Bize

anlatlana göre de Tevrat'ta Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesilem) kaba ve kat

olmayan, çarlarda çrtkanlk yapmayan, yaplan kötülüe kötülükle karlk

vermeyen, aksine ahsna yaplan kötülüü ho görüp affeden biri eklinde

anlatlmaktadr.”3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye bu âyet sorulunca:

"Burada Yüce Allah, Muhammed’in (Miiiihu aBvhi mailem) ahlâkn anlatmtr2'

demitir .

4

’ bn Cerîr (6/170-172. 174), bnu'l-Münzir (1105) ve bn Ebî Hatim 3/800 (4402-4405).
3 Âl- mrân Sur. 159

3 bn Cerîr (6/186, 187), bnu'l-Münzir (1107, 1109, 1113) ve bn Ebî Hatim 3/800, 801

(4408, 4409).

3 bn Ebî Hatim 3/800 (4407).
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bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin fbn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Ibn

Abbâs: "dJjZ ^ ijAiÂJ”
1

buyruunu: "Senin yanndan dalp giderlerdi”

eklinde açklamtr. 2

Hakîm et-Tirmizî ve bn Adiy'in içinde metrûk biri olan bir senedle Hz.

Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sdialiaiu eM> w*ei«m): "Yüce Allah farzlar

ikâme etmemi emrettii gibi insanlarla iyi geçinmemi de emretti

"

buyurmutur.3

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve BeyhakFnin Sünen’öe

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "... hakknda onlara dan ..."
4 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah aslnda Hz. Peygamberim (nHUu aityti

*Esenem) onlann görülerine ihtiyac olmadn biliyor, ancak bu yönde sonradan

geleceklere örnek olmas bakmndan bunu dile getirmitir.”5

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...

hakknda onlara dan ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Burada

Yüce Allah kendisine vahiy indirmesine ramen Hz. Peygamber'in (niiaiishu bM»

vEsdiem) ashabna danmasn söylemitir. Zira bu hem insanlann gönlünü alp

rahatlatr, hem de i yapacaklan zaman Allah'n nzasn umarak birbirlerine

dantklan zaman doru yolu bulmalan daha kolay olur."
7

bn Cbî eybe, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan

bildirin "Yüce Allah böylesi bir davrann deeri ve bereketini bildii içindir ki

Peygamberine (saiiafl8huaiBYh«sBite) danmay emretmitir.”
8

Süfyân der ki: "Bana ulaana göre bakalanna danma akln yansdr.

Ömer b. el-Hattâb da kadnlara bile danr, görülerini alrd.”

1

ÂI-i mrân Sur. 159
J bn Cerîr (6/187) ve bnu'l-Münzir (1110).

3 bn Adiy (2/447). Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da 'îfe'de (810) hadisin çok zayf olduunu
söylemitir.

4
Âl-i mrân Sur. 159

5 Saîd b. Mansûr (534), bnul-Münzir (1115), bn Ebî Hatim 3/801 (4416) ve Beyhakî

(7/46, 10/109).
6
Âl-i mrân Sur. 159

7 bn Cerîr (6/188), bnu'l-Münzir (1118) ve bn Ebî Hâtim 3/802 (4418).
B bn Ebî eybe (9/9), bn Cerîr (6/189), bnu'l-Münzir (1117) ve bn Ebî Hâtim 3/801

(4415).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Haan (-1

Basrî)'den bildirir: “Bir topluluk ilerini danarak yaptklan sürece en doru
yolu bulmu olurlar.”'

bn Adîy ve Beyhakî, uab’da hasen bir senedle bn Abbâs’tan bildirin

"... hakknda onlara dan..."
2 buyruu nazil olduu zaman Resûlullah

(ufahhu «ieytri mailem): "Yüce Allah'n ve Resulünün aslnda öylesi bir danmaya
ihtiyac yoktur, ancak Yüce Allah bunu ümmetime bir rahmet klmtr.
çlerinden danarak i yapanlar doruyu bulurlar. Danmadan i yapanlar ise

yanl yola girmekten korunamazlar" buyurdu .
3

Taberânî’nin M. el-Evsat’ta Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sdlallehu alartî

metan): "stihare yapan hüsrana uramaz, danan piman olmaz, tutumlu olan

da yoksul dümez" buyurmutur.

4

Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...i

hakknda onlara dan..."5 buyruunu açklarken: "Burada kendileriyle

danlmas istenen kiiler Ebû Bekr ile Ömer'dir" demitir.

6

Hâkim, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu

âyet (istiare âyeti) Ebû Bekr ile Ömer hakknda nazil oldu” demitir .

7

Ahmed'in Abdunrahman b. anm'den bildirdiine göre Resûlullah (ohUu

eieyh metan), Ebû Bekr ile Ömer'e:
"
Bir konuda size dantmda bildirdiiniz

ortak görüe aykr davranmam" buyurmutur.®

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “nsanlar içinde

Resûlullah'tan (uiiaiiahu Bieyhi vasBitem) daha fazla ashâbna danan biri yoktu”

’ bn Ebî eybe (9/10), bn Cerîr (6/190), bnu'l-Münzir (1116) ve bn Ebî Hatim 3/801

(4414).
1

Âl-i mrân Sur. 159

3 bn Adiy (4/1644) ve Beyhakî (7542).

4 Taberanî (6627), M. es-Saîr (2/78). Elbanî, es-Silsletud-Da'îfc'de (611) hadisin

uydurma olduunu söylemitir.

5 Âl i imrân Sur. 159

‘ Hâkim (3/70.
"
sahîh ") ve Beyhakî (10/108. 109).

7 bknz: bn Kesir, Tefsir (2/129).

B Ahmed 29/517, 518 (17994). Müsned'in muhakkikleri: "Ravi ehr b. Haveb'in

zayfl dolaysyla isnad zayftr. Abdurrahman b. anm'm Hz. Peygamberden

(sallallahu aleyhi veseilem) olan rivayetleri mürseldir" demilerdir.
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demitir.
1

Bezzâr, Ukaylî ve Taberânî ceyyid bir senedle Ibn Amr'dan bildirir: Ebû

Bekr, Ömer'e: “Resûlullah (uiUahu bMi vesaiian) sava konusunda ashabyla istiare

yapard. Sen de bu konuda istiare yap" eklinde bir yaz yazd.
2

Hâkim’in Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (»Min aleyhi «sellem):
"ayet

istiare yapmadan birini yerime halef brakacak olsaydm bn lmmü Abd'i

(Abdullah b. Mes'ûd’u) brakrdm" buyurmutur.3

Saîd b. Mansûr, Buhârî, el-Edebul-Müfred’öe ve bnu'l-Münzir'in hasen bir

senedle bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
u
y&\ j (=Baz ilerde

onlarla dan)" lafzyla okumutur.4

ibn Ebî Hâtim'in bn îrîn vastasyla bildirdiine göre Abîde: "...

hakknda onlara dan..."5 buyruunu açklarken: "Bundan kast, sava

konulannda onlarla istiare yapmadr" demitir.
6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Fakat karar

verdin mi Allah'a güven ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir "Burada

Yüce Allah, Hz. Peygamber'e Msiihu Beyhi «senam) bir konuda karar ald zaman

Allah’n emirleri dorultusunda ve ona tevekkül ederek bu karan uygulamaya

geçirmesini emretmitir."
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd ile Ebû Nehîk bu âyeti: " bjâ

«i J* 3$* L eli (=Ey Muhammedi Sana yapman karar

kldm bir konuda Allah'a tevekkül et)” lafzyla okumulardr.9

bn Merdûye, Hz. Âli'den bildirir: Resûlullah'a (mIIbMmj «selimi) bir ie

’ bn Ebî Hatim 3/801 (4413).
1
Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2795), Ukaylî (3/86) ve Taberânî (46).

3 Hâkim (3/318, "sahih"). Zehebî de bunu zikretmi ve: "Ravi Âsim (bn Damra) zayf

biridir" demitir.
9 Saîd b. Mansûr (535) ve Buhârî (257).

5 Âl-i mrân Sur. 159
6 Ibn Ebî Hâtim 3/802 (4419).
7
Âl-i imrân Sur. 159

1 bn Cerîr (6/192) ve bnu l-Münzir (1122).

9 bn Ebî Hâtim 3/802 (4422),
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azmetme konusu sorulunca: "Önce akll kiilerle istiare edilmeli, sonra

verdikleri karara göre ie balanmaldr" buyurdu .

1

Hâkim, Hubâb b. el-Münziriden bildirin Bedir sava srasnda Resûlullah’a

(ssiBlahu airfh vBtsiMiki konuda fikir verdim ve dediklerimi kabul edip uygulad. lki,

sava için çktmzda askeri karargâh Bedir’deki suya varmadan kurdu.

Ona: "Yâ Resûlallah! Bunu sana gelen vahye göre mî, yoksa kendi görüünce

mi yaptn?” diye sorduumda: "Kendi görüümce ey Hubâb!" karln verdi.

"Ben olsam suyu arkadamda brakrdm. Snmak zorunda kalrsam arkasna

snnm” dediimde bu fikrimi kabul etti. kincisine gelince, Cebrâîl, Hz.

Peygamber’e [saiiaiiah aleyhi veeiinr) gelip: "Dünyada ashabnla birlikte kalmak m
istersin, yoksa Yüce Allah’n katna çkp sana vaad ettii Cennet nimetlerine

kavumak m? kisinden birini seç” dedi. Resûlullah {saHaMnj aleyhi reseiie/n) bu konuda

ashabna dannca: "Yâ Resûlallah! Burada bizimle kalman bizim için daha

iyidir. Zira dümanlanmzn açklann bize söyler, Allah’tan bize yardm diler,

sana gelen vahiyleri bize aktarrsn” dediler. Resûlullah MeUahu bM» «mM bana:

"Ey Hubâb! Sen neden konumuyorsun?" diye sorunca: "Yâ Resûlallah!

Rabbin senin için neyi seçmise sen de onu seç” dedim. Bu fikrimi de kabul

etti.” Zehebî: "Münker bir hadistir” demitir.

2

bn Sa’d, Ibn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah (saiUahu aleyhi mailem) Bedir sava için

askeri karargâhn bir yerde kurdu. Hubâb b. el-Münzin "Buras karargâh

kurulacak bir yer deil. Müriklere en yakn suyun yanna gidelim. Orada bir

havuz yapar, içini su doldurur ondan içeriz. Sonrasnda savarken dier

kuyular kapatnz” dedi. Bunun üzerine Cebrâîl Resûlullah’a (saflaJBhu aleyhi w»fam)

geldi ve: "Hubâb b. el-Münzir’in görüü isabetli bir görü” dedi. Resûlullah

(taiiaRahu aleyhi veellem) de: "Ey Hubâb! Bize iyi bir fikir verdin
"
buyurdu ve Hubâb'n

dedii gibi yapld.
3

bn Sa'd, Yahyâ b. Saîd'den bildirin Bedir savanda Resûlullah (saiiaiiahu ai/ti

veseUem) Müslümanlarla istiarede bulundu. Hubâb b. el-Münzir kalkt ve: "Biz

savaç bir topluluuz. Benim görüüm, biri hariç su kuyularnn hepsini

kapatalm. Kalan kuyunun yannda da onlarla savaalm” dedi. Ayn ekilde

Kurayza ve Nadîr oullanyla yaplan savata da müslümanlarla istiarede

’ bn Kesir, Tefsir'de (2/129) geçtii üzere bn Merdûyeh.
2 Hâkim (3/426, 427).

3 bn Sa'd (3/567).
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bulundu. Hubâb b. ei-Münzir yine kalkp: “Benim görüüm, iki kabilenin

kaleleri arasnda karargâh kuralm. Bu ekilde birbirlerinden haber almalarn

engellemi oluruz” dedi. Resûlullah (saiiaUahu aleyh «Kilem) de onun bu görüünü

dikkate ald.
1

o- fi fi fifi fi 4ja * ü 6i

O*fi & fi 54*

"Allah size yardm ederse, sizi yenecek yoktun Eer sizi

yardmsz brakrsa, ondan sonra size kim yardm edebilir?

Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül etsinler."

(Âl-i mrân Sur. 160)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn shâk bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Eer Yüce Allah sana yardm ederse

insanlardan hiç kimse seni artk yenemez. Senden yardmn kesenlerin de bu

durumda sana bir zararlan olmaz. Ancak Yüce Allah yardmn senden

keserse bu durumda insanlardan hiç kimse sana yardm edemez. nsanlar için

benim emirlerimi brakma, aksine benim emirlerimi yerine getirmek için

insanlan brak. Müminler de insanlara deil bana tevekkül etsinler.”
2

fi ijy p fji fi ^ 'Pk fi6- 'O** fi ^ fi tâ

* fi A 61yj>j\ fi\ * öfikv p>j fis u fi

^ r* * jrfi fij fir & cA

"Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez.
Kim hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii eyle

birlikte gelir. Sonra da hiçbir hakszla uratlmakszn
herkese kazandnn karl tastamam ödenir. Allah'n

rzasna uyan kimse, Allah'n gazabna urayan ve varaca

’ ibn Sa'd (3/567).
2 bn Cerîr (6/193), bnu'l-Münzir (1123) ve bn Ebî Hâtim 3/803 (4425-4427).
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yer cehennem olan kimse gibi midir? O, ne kötü varlacak
yerdir! Onlar Allah katnda derece derecedirler. Allah

onlarn yaptklarn görmektedir/' (Âl i imrân Sur. o-es)

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Miksam

vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: "Hiçbir peygamberin emanete hyanet

etmesi düünülemez../' âyeti. Bedir savanda kaybolan kadife bir kuma
hakknda nazil olmutur. Bazlan: "Belki Resûlullah (sailaiBhu aleyhi veseiiem) almtr”

deyince: "Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez. Kim

hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii eyle birlikte gelir. Sonra da

hiçbir hakszla uratlmakszn herkese kazandnn karl tastamam

ödenir
" 2

âyeti nazil oldu.J

bn Merdûye, Mücâhid vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: "Münafklar

çalnan bir ey konusunda Resûlullah’ (saiieüahu aleyhi veseiiam) suçlaynca: "Hiçbir

peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez ..."4 âyeti nazil oldu.”*

bn Cerîr, A'me’ten bildirir: bn Mes'Cd bu âyeti: "Jsy öl L»” (=Hiçbir

peygambere ihanet edilemez) eklinde okurdu. Bunun üzerine bn Abbâs

öyle demitir "Aksine edilir, hatta öldürülür. Bu âyet kaybolan kadife bir

kuma hakknda nazil olmutur. Bazlar: "Bedir savanda onu Resûlullah

{uiiaUahu aleyhi yneflen) almt” deyince: "Hiçbir peygamberin emanete hyanet

etmesi düünülemez../6 âyeti nazil oldu .” 7

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Hiçbir

peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez../8
âyeti, Bedir

savanda ganimet mallarndan olan ve kaybolan krmz kadife bir kuma

’ Âl-i Imrân Sur. 161
2
Âl-i mrân Sur. 161

3 Ebû Dâvud (3971), Tirmizî (3009, "hasen"), bn Cerir (6/194) ve bn Ebî Hâtim

(4429) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3360).

4
Âl-i mrân Sur. 161

5 bn Kesîr, Tefsir'de (2/130) geçtii üzere bn Merdûye.
6
Âl-i mrân Sur. 161

7 bn Cerîr (6/195).

a
Âl-i mrân Sur. 161
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parças konusunda nazil olmutur."1

Taberânî ceyyid bir senedle bn Abbâs’tan bildirin "Hz. Peygamber Matuhu

aleyhi mailem) bir ordu gönderdi, ancak ordu ancak bir zafer elde edemeden geri

döndü. Daha sonra bir ordu daha gönderdi. Dönüte ganimet mallan içinden

altndan bir geyik ba kaybolunca: 'Hiçbir peygamberin emanete hyanet

etmesi düünülemez..."
2
âyeti nazil oldu ."3

Bezzâr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Hiçbir

peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez...*4 âyetini: "Bir

peygamber ashab tarafndan ihanetle suçlanamaz" eklinde açklamtr.
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin Ikrime'den

bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitin "Bedir sava sonras

müriklerden elde edilen ganimetler arasnda olan krmz renkli kadife bir

kuma kayboldu. Bazlar: "Belki onu Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vuetiam) almtr"

deyince, "Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez ..."
6

âyeti nazil oldu."

Ravi Husayf der ki: Satd b. Cübeyrîe: "Bu âyet, "jii J jlS L." (=Hiçbir

peygambere ihanet edilemez) eklinde mi okunuyor?" diye sorduumda u
karl verdi: "Hayr! hanet etmesi düünülemez anlamna gelecek ekilde

"Jîj” lafzyla okunur. Zira vallahi baz peygamberlere ihanet edilmi, hatta

bazlan öldürülmütür."7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

"j*i J Uj (Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi

düünülemez)" lafzyla okumutur .

8

Abd b. Humeyd de Ebû Abdirrahman es-Sülemî, Ebû Recâ, Mücâhid ve

1 bn Cerîr (6/195).
.a
Al -i Imân Sur. 161

3 Taberânî (12634).
4
ÂI-i mrân Sur. 161

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2197, 2198) ve bn Ebî Hâtûn 3/804 (4435).
6
ÂI-i mrân Sur. 161

7 bn Cerîr (6/194, 195), bnu'l-Münzir (1125) ve ilk bölümünü Taberânî (12028,

12029).

8 bnu'l-Münzir (1124).
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krime'den benzerini zikreder.

Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: "Resûlullah (saMkhu aleyhi v«dM bu âyeti: " U3

6k> o y (Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez)"

lafzyla okudu."

1

bn Menî’, MüsnetPde Ebû Abdirrahman'dan bildirir: bn Abbâs'a: "bn

Mes'ûd bu âyeti, "Ji öl o$ (=Hiçbir peygambere ihanet edilemez)

eklinde okuyor" dediimde u karl verdi: "Peygambere ihanet edilirdi,

hatta öldürülürdü. Âyet, ihanet etmesi düünülemez anlamna gelecek

ekilde "Jiî” lafzyla okunur. Zira Yüce Allah ihanet eden birini peygamber

klacak deildir."
1

bn Cerîr ile bn EbT Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hiçbir

peygamberin emanete hyanet etmesi düünülemez. âyetini açklarken

öyle demitir: "Burada ihanetten kast, ganimeti patlatnrken

Müslümanlardan bazlanna pay verip bazlanna hakszlk yapp vermemesidir.

Âyet, bu konuda onun adaletli olmasn. Yüce Allah'n emri ve hükmü

dorultusunda paylam yapmasn söylemitir. Burada, Yüce Allah, ashabna

ihanet eden birini peygamber yapacak deildir ki böyle yaparsa ashab da bu

konuda onu örnek alacaklardr, denilmitir."

4

bn Ebî eybe ile bn Cerîr, Seleme b. Nubayt vastasyla Dahhâk’tan

bildirir Hz. Peygamber (sBiaiiahu aleyhi veseiiem) çkt bir savata bir öncü birlik

gönderdi. Kendisi de yapt savata ganimet elde etti. Ganimeti

Müslümanlar arasnda paylatnp öncü birlie bir ey ayrmad. Öncü birlik

döndüünde: "Ganimeti paylatrd, ancak bize bir ey vermedi" demeye

baladlar. Bunun üzerine, "Hiçbir peygamberin emanete hyanet etmesi

düünülemez..."3 âyeti nazil oldu.
6

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Hiçbir peygamberin

1 Hâkim (2/235, "sahîh").

3 MetâlibuVÂliye'de (3933) geçtii üzere ibn Menî'.

3 Âl- imran Sur. 161

A bn Cerîr (6/196) ve îbn Ebî Hatim (4431).

* Âl-i mrân Sur. 161
6 bn Ebî eybe (12/413) ve bn Cerîr (6/196, 197).
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emanete hyanet etmesi düünülemez...”

1

âyetini açklarken: “Ganimeti

paylatrrken bazlarna verip bazlarna vermemesidir” demitir.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: “ji jt ^JJ i^s”
3 âyetini: “Hiçbir peygamberin emanete

hyanet etmesi düünülemez” eklinde açklamtr/

Satd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine

göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti,
"
Ji5 jl jiS u” (=Hiçbir peygambere ihanet

edilemez) eklinde okumutur.5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde ile RabP bu âyeti,

“jî jî jlS u" (=Hiçbir peygambere ihanet edilemez) eklinde okumu ve

öyle açklamlardr: "Bir peygambere, çevresindeki ashab ihanet edemez.

Bize bildirilene göre bu âyet Bedir savanda, ashâbdan bazlannn ganimet

konusunda ihanet etmesi üzerine nazil olmutur.”
6

Taberânî ve Hatîb, Târih'öe Mücâhid’den bildirin ibn Abbâs bu âyeti,

hiçbir peygambere ihanet edilemez anlamna gelecek ekilde “ jl jtf L

jîP' lafzyla okuyanlarn bu kraatlerini kabul etmez ve öyle derdi: “Bir

peygambere nasl ihanet edilemez? Oysa ihanet bir yana öldürülenler de

olmutur. Yüce Allah: "...Haksz yere peygamberleri öldürüyorlard ...”

7

buyurmutur. Halbuki münafklar ganimet konusunda Hz. Peygamber'iMMsiu

aleyhi veseiiem) ihanetle itham edince: "Hiçbir peygamberin emanete hyanet

etmesi düünülemez ..."
6
âyeti nazil olmutur.”9

Abdurrezzâk, Musannefte

,

bn Ebî eybe ve Hâkim, Zeyd b. Hâlid el-

Cühenî'den bildirir: Huneyn sava srasnda Müslümanlardan biri vefat etti.

1

Âl-i mrân Sur. 161
2 bnu'l-Münzir (1127).

3
Âl-i mrân Sur. 161

* bn Cerîr (6/198), bn Ebî Hatim 3/803 (4430) ve bnu'l-Münzir (1135).

s Saîd b. Mansûr (Tefsir, 536, 537), bn Cerîr (6/199) ve bnu'l-Münzir (1134. hadisin

akabinde)
6 bn Cerîr (6/199).

7
Âl-i mrân Sur. 112

* Âl-i mrân Sur. 161

s Taberânî (1174) ve Hatîb (1/372, 373).
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Resûlullah'a (uMahj aleyh resEiiem} gelip namazn kldrmasn istediklerinde:

"Namazm siz kln" buyurdu. Resûlullah'n (»hiii aleyhi vasaM verdii bu karlk

karsnda Müslümanlarn yüzünün rengi deiti. Bunu gören Resûlullah

(ufidiahj sfcyh vcsaUam): "Arkadanz Yüce Allah yolunda iken hyanette bulundu"

buyurdu. Adamn eyalann aradmzda da Yahudilerden elde edilen

ganimetten alnm iki dirhem deerinde boncuklar bulduk .

1

Hâkim, Abdullah b. Amridan bildirir. Resûlullah (sallallahu aleyhi meltem) ganimet

elde edildii zaman Bilâl bir çan yapar herkes de elindeki ganimeti getirirdi.

Resûlullah (sandiahu Btoyt mailem) bu ganimetlerde humusu (betebiri) ayrdktan

sonra kalan Müslümanlar arasnda paylatnrd. Yine böylesi bir ganimet

paylamndan sonra adamn biri kldan yaplm bir yular getirdi ve: "Yâ

Resûlallah! Bu da ganimet olarak ele geçirdiklerimizden biriydi" dedi. Allah

Resûlü adama üç defa: "Bilâl'n çarsn iittin mi?" diye sorunca, adam:

“Evet, iittim” dedi. Allah Resûlü: "Peki çary duyduunda neden bunu

getirmedin
?"

diye sorunca, adam: "Yâ Resûlallah! Bundan dolay özür

dilerim” dedi. Bunun üzerine Resûlullah sbIIbIMu aleyhi vuekm): "Kyamet gününde

bu yular huzura sen getir. Ben senden bunu kabul edip alamam" buyurdu .

2

Ibn Ebî eybe ve Hâkim, Sâlih b. Muhammed b. Zâide’den bildirin

Mesleme, Rum topraklanna savaa çkt. Sava sonras elde edilen

ganimetlerde hyanet eden biri getirilince durumunu Sâlim'e sordu. Sâlim u
karl verdi: “Babam'n Ömer'den naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesaiiem): «Ganimet malndan çalan birini görürseniz eyalarn yakp

onu dövün» buyurmutur." Adamn, yakmak için topladmz eyalan içinde

bir Mushaf bulduk. Ne yaplmas gerektii Sâlim’e sorulduunda: “Satn ve

parasn sadaka olarak verin” dedi .

3

Abdurrezzâk, Musannefte Abdullah b. akîk'ten bildirir. Bizzat ahit olan

birinin bana anlattna göre Resûlullah (sHiaiiahu aleyhi mailem) Vâdi’I-Kurâ'da iken

adamn biri yanna geldi ve: "Azatln olan filan kii ehit dütü" dedi.

1 Abdurrezzâk (9501, 9502), bn Kbî eybe (12/491, 492) ve Hâkim (2/127, "sahîh").

Ancak Abdurrezzâk ile bn Ebî eybe'nin yannda sözkunusu savan Hayber sava
olduu zikredilir.

2 Hâkim (2/127, "sahih"). Hasen hadistir (Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2359).

3 bn Ebî eybe (12/496, 497) ve Hâkim (2/127, 128). Zayf hadistir (Da'îf Sünen Ebî

Dâvud, 580).
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Resûlullah (laiidiahu ateytû reseliem]: "Aksine imdi, Allah ve Resulü' ne ihanet edip

çald aba içinde atee doru sürükleniyor" karln verdi.’

Ibn Ebî eybe, ibn Ömer'den bildirir: Resûlullah'n (uHafehu bM* reselleri)) yüküyle

ilgilenen Kirkire adtnda bir adam vard ve öldü. Resûlullah (hHiMiu aH mailim) de

onun için: "O, Cehennemdedir" buyurdu. Gidip ona baktklannda üzerinde

ganimet mallanndan çald bir aba buldular.

1

ibn Ebî eybe, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Allah Resûlü'ne (seiiaiiahu aleyhi vesellam):

"Yâ Resûlallah! Azatln olan filan kii ehit dütü" dediklerinde: "Hayr, ehit

dümedi, zira üzerinde ganimet mallarndan çald bir aba gördüm" karln
verdi .

3

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bildirir: Rifâ'a, Resûlullah'a (sBlaHshu eteyti vesellum)

bir köle hediye etti. Allah Resulü Hayberie giderken bu köleyi de yannda

götürdü. kindi ile akam arasnda konakladkiannda kör bir ok gelip bu köleyi

öldürdü. Ona: "Cennet sana kutlu olsun" dediimizde, Resûlullah MsiMu sk-yh

YtreSan): "Nefsim elinde olana yemin olsun ki Müslümanlarn ganimetindim

çald o hrka ate olup üzerinde yanmaktadr" buyurdu. Ensâr'dan bir adam:

"Yâ Resûlallah! Ben de o günü iki ip alm, ganimet mallanna katmamtm"
deyince, Allah Resûlü: "O iki ip kadar senden kesilip Cehennem ateinde

yanacaktr" buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Amr b. Sâlim'den bildirir "Arkadalanmzn dediine göre

ganimet mallanndan bir ey çalann cezas, çadn ve eyalannm

yaklmasdr."5

Taberânî’nin Kesîr b. Abdillah'tan, onun babasndan, onun da dedesinden

bildirdiine göre Hz. Peygamber (ibIbIIbHu aleyhi «enlem) öyle buyurmutur:

"Ganimet mallanndan gizlice arma ve çalma olmaz! Yüce Allah: "...Kim

hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii eyle birlikte gelir ...*
6

1 Abdurrezzak (9496).
J bn Ebî eybe (12/491) ve Buhar (3074).

1 bn Ebî eybe (12/492) ve Ahmed 20/8 (12528). Müsned'in muhakkikleri: "Sahh
liayrihi" demilerdir.

4 bn Ebî eybe (12/495) ve Buhârî (4234).

5 bn Ebî eybe (12/496).
6
Âl-i mrân Sur. 161
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buyurur."'

Tîrmizî, Muâz b. Cebel'den bildirir Resûlullah (omm» «teybi mdkm) beni

Yemen'e vali olarak gönderdi. Yola çktktan sonra haber yollayp geri

çartt. Geldiimde bana öyle buyurdu: "Serti neden geri çarttm biliyor

musun? Benim iznim olmadan kimseden bir ey alma, zira bu hyanete girer.

Yüce Allah da: "...Kim hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii eyle

birlikte gelir..."
2

buyurur. te bunun için seni geri çarttm. imdi görevinin

bana dönebilirsin.''
3

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde’den bildirir.

Bize bildirilene göre Resûlullah («siyahu aleyhi vesullem) ganimet elde ettii zaman

münadisini gönderip öyle seslenmesini emrederdi: "Dikkat edin de kimse

ganimet mallarndan bir ine dahi çalmasn ! Sakn kyamet gününde birinizi

dünyada iken ganimet mallarndan çald bir deveyi boynunda böürerek

tarken görmeyeyim! Sakn kyamet gününde birinizi dünyada iken ganimet

mallarndan çald bir at boynunda kineyerek tarken görmeyeyim! Sakn

kyamet gününde birinizi dünyada iken ganimet mallarndan çald bir

koyunu boynunda meleyerek tarken görmeyeyim!" Bu çany da birkaç defa

tekrarlatrd. Yine bize bildirilene göre Hz. Peygamber Mllahu «l«yhi *es«iam):

"Ganimet mallan konusunda ihanetten saknn ! Zira böylesi bir ey kii için

utanç rezillik ve atetir" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâri, Müslim, bn Cerîr ve Beyhakî, uab'da Ebû

Hureyre'den bildirir: Bir gün Resûlullah (uilailahu aleyhi «»Dem) kalkp bir konuma

yapt. Konumasnda ganimet mallan konusunda yaplan ihanetten, böylesi

bir ihanetin ne kadar tehlikeli ve büyük bir günah olduundan bahsetti.

Sonra öyle buyurdu: "Sakn kyamet gününde birinizi boynunda böüren bir

deveyi tarken ve: «Yâ Resûlallah! Bana yardm et!» derken görmeyeyim!

Çünkü o zaman ona: «Ben zamannda sana tebliimi yapmtm. Artk Allah'a

kar sana herhangi birfaydam dokunamaz» diyeceim. Sakn kyamet gününde

1

Taberânî 17/18 (16). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (5/339) der ki: "snadnda zayf

biri olan Kesir b. Abdillah vardr. Tirmizî ise hadisini hasen bulmutur. Dier ravileri ise

güvenilirdir."
1 Âl i mrân Sur. 161

3 Tirmizî (1335, "hasen"). Zayf hadistir (bak: Elbânî, DatfSünen et-Tirmizî, 226).

3 Abdurrezzâk (9493), bn Cerîr (6/207) ve bn'l-Münzir (1137).
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birinizi boynunda kineyen bir at tarken ve: «Yâ Resûlallah! Bana yardm

et!» derken görmeyeyim ! Çünkü o zaman ona: «Ben zamannda sana tebliimi

yapmtm. Artk Allah'a kar sana herhangi bir faydam dokunamaz»

diyeceim. Sakn kyamet gününde birinizi boynunda dalgalanan giysiler

tarken ve: «Yâ Resûlallah! Bana yardm et!» derken görmeyeyim
!
Çünkü o

zaman ona: «Ben zamannda sana tebliimi yapmtm. Artk Allah'a kar sana

herhangi bir faydam dokunamaz » diyeceim. Sakn kyamet gününde birinizi

boynunda altn ile gümüü tarken ve: «Yâ Resûlallah! Bana yardm et!»

derken görmeyeyim! Çünkü o zaman ona: «Ben zamannda sana tebliimi

yapmtm. Artk Allah'a kar sana herhangi bir faydam dokunamaz»

diyeceim.
,n

Hennâd ile ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre adamn biri Ebû Hureyre’ye:

“Yüce Allah’n: "...Kim hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii eyle

birlikte gelir..."
1 buyruunu biliyorsun. Ancak biri bin dirhem veya ikibin

dirhem çalar ve kyamet gününde huzura çkarken bunlar tayabilir. Peki,

yüz veya ikiyüz deve çalan kimse huzura çkarken bunlan nasl tayacak’’’

diye sorunca, Ebû Hureyre u karl verdi: “Her bir dii Uhud da kadar,

her bir baldn Verikân da kadar, her bir baca Beydâ da kadar, kalças da

Rebeze ile Medine aras kadar olan bir kii sence bunlan tayamaz m?’’3

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uab'da Büreyde’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiyuhu aleyhi miiem) öyle buyurmutur: "Yedi deve

arlnda bir ta Cehenneme atld zaman dibe ancak yetmi sene sonra

ular. Bu ekilde kiinin ihanet ederek ald mal bu tala birlikte atlr. Sonra

onu alan kiinin bu mal getirmesi istenir. te: "... Kim hyanet ederse,

kyamet günü, hyanet ettii eyle birlikte gelir...
M buyruu da bunu

anlatmaktadr. "s

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim ve Ebû Dâvud'un Adiy b. Amîre el-

Kindî'den bildirdiine göre Resûlullah (laiiaiiahu aleytf vesdiem): "Ey insanlar! Herkim

’ bn Ebî eybe (12/492, 493), Ahmed 15/307, 308 (9503), Buhârî (3073), Müslim (1831 ),

bn Cerîr (2/202, 203) ve Beyhakî (4330).
J
Âl-i mrân Sur. 161

3 Hennâd (297) ve bn Ebî Hâtim 3/805 (4439).

4 Âi-i mrân Sur. 161

5 bn Ebî Hâtim 3/804, 805 (4438), bn Kesîr, Tefsir
1de (2/144) geçtii üzere bn

Merdûye ve Beyhakî (4334).
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bizim için bir görevde bulunur da bir ineyi dahi bizden gizleyip alrsa ihanet

etmi olur

"

buyurmutur. Baka bir lafzda: ‘'...hanet yapm olur ve kyamet

gününde huzura ald eyle birlikte çkar" eklinde geçer.

1

ibn Çerimin bildirdiine göre Abdullah b. Üneys ile Hz.ömer bir gün

sadaka konusunu müzakere ettiler. Ömer ona: "Resûlullah'n Maiiahu aleyhi vcseM

zekat konusunda yaplan ihaneti zikredip: "Zekat malndan bir deve veya bir

koyun çalan kii, kyamet gününde huzura bu çaldm tayarak çkar"

buyurduunu iitmedin mi?" deyince, Abdullah b. Üneys: "Evet, iittim"

karln verdi.
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Kim hyanet ederse,

kyamet günü, hyanet ettii eyle birlikte gelir..."3 buyruunu açklarken:

"Yani ihanet ederek çald mal kyamet gününde boynunda tayarak gelir**

demitir.
4

Ahmed ve ibn Ebî Dâvud, el-Mesâhifde Humeyr b. Mâlik’ten bildirir:

Mushaflarn nüshalar halinde çkarlmas (çoaltlma) iine giriilip eldeki

mushaflarn toplanmas emri verildii zaman bn Mes'ûd: "Elindeki mushaf

vermeyip yannda tutmak isteyen bunu yapsn. Zira kii bu ekilde ald bir

eyle kyamet gününde huzura çkar. Kyamet gününde de kiinin bu ekilde

getirebilecei en güzel ey mushaftr" dedi .
5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Allah'n rzasna uyan

kimse, Allah'n gazabna urayan ve varaca yer cehennem olan kimse

gibi midir? O, ne kötü varlacak yerdir! Onlar Allah katnda derece

derecedirler. Allah onlarn yaptklarn görmektedir"6 âyetlerini açklarken

öyle demitir: "Allah’n rzasn gözeterek ganimet malndan bir ey
çalmayan kii bu ihaneti yaparak Allah’n gazabna urayan kiiyle bir deildir.

’ bn Ebî eybe (12/494, 495), Ahmed 29/255, 256), Müslim (1333) ve Ebû Dâvud

(3581).

1 bn Cerir (6/205, 206). Elbârî, es-Siis/efu's-SaJî/uj'da (2354) hadisin sahih olduunu
söylemitir,

5 Âl -i mrân Sur. 161
4 bn Ebî Hâtim 3/805 (4442).

i Ahmed 7/43 (3929) ve bn Ebî Dâvud (sh. 15), Müsned'm muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.

6 ÂH mrân Sur, 162, 163
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Sonrasnda Yüce Allah hyanet edip ganimet malndan bir ey çalan kiinin

sonunun Cehennem olduunu ifade etmitir. Sonrasnda böylesi bir ihanete

bulamayan kiilerin de sonunun ne olacan zikretmi ve bunlann Allah

katnda faziletlere nail olacaklan bildirilmitir. En sonunda da Yüce Allah,

insanlar içinde kimlerin böylesi bir hyanete kalkt kimlerin ise uzak

durduunu görüp bildiini ifade etmitir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'n

bildirdiine göre Dahhâk: "Allah'n rzasna uyan kimse, Allah'n gazabna

urayan ve varaca yer cehennem olan kimse gibi midir?*
2

âyetini

açklarken: "Ganimette hyanet eden kii ile etmeyen kii bir midir?"

demitir.
3

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah'n

rzasna uyan kimse, Allah'n gazabna urayan ve varaca yer cehennem

olan kimse gibi midir?"4 âyetini açklarken: "Yüce Allah'n emrettii ekilde

ganimetteki humusu veren kii ile Yüce Allah'n öfkesi ve gazabna urayan

kiinin durumu bir midir?" demitir .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'n rzasna uyan

kimse ..."
6 buyruunu açklarken: "Ganimetten humusu ödeyen kimsedir"

demitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Allah'n rzasna uyan

kimse ...*
8 buyruunu açklarken: "Kiinin kendisine helal olan eyi almas

haram olan bir eyi almasndan daha hayrldr. Bu durum hem ganimetteki

hyanetlerde, hem de dier tüm hakszlklarda geçerlidir" demitir.
9

ibn Cerir ve ibn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

1 bn Ebî Hatim 3/806-808 (4447, 4453, 4455, 4456, 4460, 4461).
3

Âl-i mrân Sur. 162
3 Abdurrezzâk (1/138), bn Cerîr (6/208), bnu'l-Münzir (1139) ve bn Ebî Hatim 3/806

(4447, 4452).

9 Âl-i mrân Sur. 162

5 bnu’l-Münzir (1140) ve bn Ebî Hatim 3/806 (4451).
6
Âl-i mrân Sur. 162

7 bn Ebî Hatim 3/806 (4450).
8
ÂJ-i mrân Sur. 162

9 bn Ebî Hatim 3/806 (4448).
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"Onlar Allah katnda derece derecedirler ..."
1 buyruunu açklarken:

"Amellerine göre derecelendirilirler" demitir .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Onlar Allah katnda derece derecedirler..."3 buyruunu açklarken:

"Onlann Allah katnda üstün dereceleri vardr, demekle ayn anlamdadr2 '

demitir .

4

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Onlar Allah katnda

derece derecedirler ..."5 buyruunu açklarken: "Onlann Allah katnda üstün

dereceleri vardr" demitir.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye
f
"Onlar Allah katnda

derece derecedirler..."

7

buyruunun manas sorulunca: "Allah katnda

insanlann iyi veya kötü amellerine göre dereceleri olacaktr" demitir.®

Ibnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar Allah katnda derece

derecedirler..."9 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar Cennet

ahalisidir ve Cennette kat kat otururlar. Üstte oturan kii altta oturan kiiyi

görüp kendi derecesinin üstünlüünü görür. Ancak altta olan üstte olan

görmez ve bu ekilde kimsenin kendisinden üstün olduunu düünmez ."10

1

Âl-i mrân Sur. 163
1 bn Cerîr (6/710) ve bn Ebî Hatim 3/807 (4458).

3 Âl-i mrân Sur. 163

9 bn Cerîr (6/210, 211) ve Ibnu’l-Münzir (1142).

5 Âl-i imrân Sur. 163
6 bn Cerîr (6/211) vc bn Ebî Hatim 3/807 (4457).

1 Âl-i mrân Sur. 163
8 bn Ebî Hatim 3/807 (4459).

9
Âl-i mrân Sur. 163

bnu’l-Münzir (1 144).
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“Andolsun, Allah, mü'mînlere kendi içlerinden; onlara

âyetlerini okuyan, onlar artp tertemiz yapan, onlara kitab

ve hikmeti öreten bir peygamber göndermekle büyük bir

lütufta bulunmutur. Oysa onlar, daha önce apaçk bir

sapklk içinde idiler." (ÂI-i mrân Sur. 164)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin uob’da bildirdiine göre Hz.

Âîe: "Andolsun, Allah, mü'minlere kendi içlerinden... bir peygamber

göndermekle büyük bir lütufta bulunmutur..." 1

âyetini açklarken:

"Böylesi bir lütuf Araplara has bir eydi" demitir.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: “çlerinden bir peygamber

gönderilmesi, kendilerinden herhangi bir istek ve talep olmadan bu ümmete

verilen büyük bir lütuftur. Yüce Allah, kendisini, ümmeti karanlklardan

aydnla çkaran, doru yola ileten bir rahmet peygamberi klmtr. Yüce

Allah, onu bilmeyen bir kavme gönderip bilmeleri gerekenleri öretti.

Ahlaktan nasibi olmayan bir kavme gönderdi, onlar edepii ve ahlâkl kld.”3

JûP
ly. J» ji ili J ”iî Ifcl; çÎLiÂ jS jjau»! UJjt

OU^Jl (ji fiuî Lij * yJ jsr Ji 411 b\

ijijû ijJUi JJj ijSili ^jiil (ûijjj * jiliJj 4I üiy

J?j(M fi fte& V13 (Oii ji ijli ijâa j! #1 yi

'** iüllj
f-tijî y en) ^ ^j)j*i f£t 'r’jfl

' ÂI-i mrân Sur. 164
1 bnu'l-Münzir (1147), ibn Ebî Hâtûn 3/808 (4464) ve Beyhakî (1615).

3 bn Cerîr (6/213), bnu'l-Münzir (1148) ve bn Ebî Hatim 3/808, 809, 810 (4463, 4473)
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"Bakalarn iki misline urattnz bir musibete kendiniz

uraynca mi: «Bu nereden?» dersiniz. De ki: «0, kendi

tarafmzdandr.» Dorusu Allah her eye Kadirdir. ki
birliin karlat gün sizin banza gelenler, ancak
Allah'n dilemesiyle olmutur ki, bu da, müminleri

ayrdetmesi ve münafklan ortaya çkarmas için idi.

Bunlara: «Gelin, Allah yolunda çarpn; ya da savunma
yapn» denildii zaman, «Savamay bilseydik, elbette sizin

peinizden gelirdik» dediler. Onlar o gün, imandan çok,

kâfirlie yakn idiler. Azlanyla, kalplerinde olmayan
söylüyorlard. Halbuki Allah, onlann içlerinde gizlediklerini

daha iyi bilir. Onlar oturup, kardeleri için: «Bize itaat

etselerdi öldürülmezlerdi» dediler. De ki: “Eer doru sözlü

iseniz, ölümü kendinizden savn." (Âl -i mrân Sur. 165-168)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bakalarn iki

misline urattnz bir musibete kendiniz uraynca m: «Bu nereden?»

dersiniz..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Uhud savanda müriklerin

size verdii zarann iki katn sîzler Bedir savanda onlara vermitiniz,

anlamndadr.” 3

bn Cerîr, krime'den bildirir: Bedir savanda Müslümanlar, müriklerden

yetmi kiiyi öldürmü yetmi kiiyi de esir almt. Uhud savanda ise

mürikler, Müslümanlardan yetmi kiiyi öldürmülerdir, ite: "Bakalarn iki

misline urattnz bir musibete kendiniz uraynca m: «Bu nereden?»

dersiniz ..."3 âyeti bunu ifade etmektedir. Müslümanlarn: "Bizler

müslümanz ve Allah için öfkelenip savayoruz onlar ise mürikler. Neden

böylesi bir eye maruz kaldk” eklindeki söylenmelerine karlk da Yüce

Allah: "...De ki: "O, kendi tarafnzdandr ..."4 eklinde cevap vermi ve

'

Âl-i mrân Sur. 165
J bn Cerîr (6/218) ve bn Ebî Hatim 3/810 (4475).

3 Âl-i mrân Sur. 165

A
Âl-i mrân Sur. 165
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böylesi bir sonucun Peygamberin kendilerine verdii emri yerine getirmeyip

ona isyan etmeleri dolaysyla gerçekletiini dile getirmitir.
1

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti açklarken öyle

demitin Müslümanlar Uhud savanda kendilerinden bu kadar kiinin

öldürüldüünü görünce: “Neden öyle bir ey oldu? Kafirler bizden bu kadar

kiiyi nasl öldürebilirler?" demeye baladlar. Yüce Allah onlann böyle

söylendiklerini görünce: “Bunlar Bedir savanda müriklerden aldnz

yetmi esire karlktr” cevabn vermitir. Yüce Allah böylesi bir eyle

Bedirîde esir almalannn karln vermi ve ahirette bundan dolay sorumlu

tutulmamalan için cezalann dünyada iken vermitir.
1

bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Hz. Ali’den bildirin

Cebrâîl, Hz. Peygamber'e (uihiMu aleyhi nnh) geldi ve öyle dedi: “Ey

Muhammedi Ashabnn esir alma konusunu Yüce Allah pek de ho
karlamad. Yüce Allah, esirler konusunda ashabnn iki eyden birini tercih

etmelerini emrediyor. Ya aldnz esirlerin boynunu vurup öldürün veya

dier bir savaa Müslümanlardan o kadar kiinin öldürülmesine karlk fidye

alarak onlar serbest brakn.” Bunun üzerine Resûlullah (tdiBiiahu aityt. «a»™)

Müslümanlan toplayp bu konuyu onlara açt. Onlar da: “Yâ Resûlallah!

Bunlar sonuçta bizim airetimiz ve kardelerimizdir. ayet fidye karlnda
onlan brakrsak aldmz fidyeyle dümanlanmza kar daha da güçlü

oluruz. Aldmz esir kadan da bizden ehit olsun. ehit olmak ve ehit

vermek bizim istemeyeceimiz bir ey deil” karln verdiler. Daha sonra

yaplan Uhud savanda da Müslümanlardan Bediride aldklan esir says

kadan yani yetmi kii ehit dütü.*

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) ile ibn

Cüreyc: “...De ki: "O, kendi tarafnzdandr ...*4 buyruunu açklarken öyle

demilerdir: Uhud savanda Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi we*«n) kendilerine:

"Yerinizden ayrlp yanmza gelmeyin!" emrini verdii halde bu emre

’ bn Cerir (6/216, 217).
1 bn Ebî Hatim 3/810 (4476).

3 bn Ebî eybe (14/368-369), Tirmizî (1567, "hasen"), Nesâî (8662) ve bn Cerîr (6/219,

220). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1272).
4
Âl-i mrân Sur. 165
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uymayp kar gelmelerinin cezasdr.

1

Ibnu’l-Münziriin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “...Bu

nereden, dersiniz..."
3 buyruunu açklarken öyle demitir Müslümanlar

“Bizler müslümanz ve Allah için öfkelenip savayoruz onlar ise mürik.

Neden böylesi bir eye maruz kaldk” eklindeki söylenmelerine karlk Yüce

Allah: “...De ki: "O, kendi tarafmzdandr...*3 eklinde cevap vermi, Uhud

savanda Hz. Peygamber'in (aUbhu aleyhi naiim) kendilerine: "Yerinizden ayrlp

yanmza gelmeyin!" emrini verdii halde bu emre uymayp kar gelmelerinin

cezas olduunu ifade etmitir.

4

Abd b. Humeyd ile bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Bakalarn iki

misline urattnz bir musibete kendiniz uraynca m: «Bu nereden?»

dersiniz. De ki: "O, kendi tarafmzdandr ..."3 âyetini açklarken öyle

demitin Uhud savanda Müslümanlar hezimete urayp yetmi ehit

verdiler. Daha öncesinde Bedir savanda ise müriklerden yetmi kiiyi

öldürüp yetmi kiiyi de esir almlard.

Bize bildirilene göre Uhud sava öncesi Ebû Süfyân müriklerle birlikte

yola koyulunca Hz. Peygamber (alMu Bgyfo mailem) ashabn toplad ve: "Bizler

salam ve korunakl bir kalede (Medine’de) bulunuyoruz. Brakalm mürikler

üzerimize gelsin, onlarla burada savaalm" buyurdu. Ancak Ensâr'dan

bazlan: “Medine sokaklarnda ölü dümeyi istemeyiz. Cahiliye döneminde

bile burada savamaktan uzak duruyorduk. Müslüman olduktan sonra tabi ki

daha fazla bundan kaçnacaz. Burada onlarla savamak yerine biz

üzerlerine gidelim” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saBdiahu aleyhi «uien) gidip

zrhn giyindi. Bu arada müslümanlar: “Resûlullah [uMahu alayh vesellam) bir ey

söyledi, ancak siz kar çkp baka bir ey söylediniz. Ey Hamza! Resûlullah'a

Malisini aleyhi «seM git ve bu konuda onun görüüne göre hareket edeceimizi

söyle” dediler. Hamza gidip bunu aktannca Allah Resulü: "Bir peygamber

zrhn giydii zaman ald karan uygulamadan artk onu çkarmaz. Bu

yüzden de banza bir musibet gelecektir" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Bu

1 bn Cerîr (6/217) ve bn Ebî Hâtûn 3/797, 798 (4387).
1

Âl-i mrân Sur. 165

3 Âl-i mrân Sur. 165
4 bnu'l-Münzir (1155).

5
Âl-i mrân Sur. 165
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musibet genel mi yoksa kiiye özel mi olacak?” diye sorunca, Allah Resûlü:

"Bunun nasl olduunu göreceksiniz " karln verdi.
1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn shâk: "...Bu da,

müminleri ayrrdetmesi ve münafklar ortaya çkarmas için idi. Bunlara:

«Gelin, Allah yolunda çarpn; ya da savunma yapn» denildii zaman,

«Savamay bilseydik, elbette sizin peinizden gelirdik» dediler ..."
2

âyetlerini açklarken öyle demitir: “Uhud sava srasnda iki birliin

karlamas sonucu Müslümanlann maruz kald durum mümin de

münafklarn ayrtedilip ortaya çtkanlmas içindir. Allah yolunda çarpmaya

çarlan, ancak mazeret öne sürenler de Abdullah b. Ubey ile

arkadatandr.”3

bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "l^i jV'
4 buyruunu

açklarken: “Savamasanz dahi dümana kar sayy çok göstermek için

katln, anlamndadr” demitir. 5

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim, Ebû Hâzm'dan bildirin 5ehl b. Sa'd’n:

“Keke evimi satp Müslümanlann katld bir savata dümana kar ön

saflarda olabilseydim” dediini iittim. Ona: "Gözlerin görmezken bunu nasl

yapacaksn?” diye sorduumda u karl verdi: "Yüce Allah'n: "...Gelin,

Allah yolunda çarpn; ya da savunma yapn ..."
6 buyruunu iitmedin mi?

Ben de savaamasam da Müslümanlann saysn çok gösteririm.” 7

bnu'l-Mtinzir'in bildirdiine göre Dahhâk: “î^i jl”
8 buyruunu

açklarken: "Savamasanz da dümana kar Müslümanlann saysn çok

gösterin, anlamndadr” demitir.9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Avn el-Ensârî: "^isj $
n i

’ bn Cerîr (6/215, 216).
‘
Âl-i mrân Sur. 166, 167

3 bn Cerîr (221, 22).

* Âl-i mrân Sur. 167
5 bnu'l-Münzir (1160).

* Âl-i mrân 5ur. 167
7 bnu'l-Münzir (1159).
8
Âl-i mrân Sur. 167

5 bnu'l-Münzir (1161).
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jiaîr
1

buyruunu: "Nöbet tutun” eklinde açklamtr. 2

ibn shâk, bn Cerîr ile bnu'l-Münzir, bn ihâb ve bakalanndan bildirin

Resûlullah (saiiaiJahu eWi vessiiem) ashabndan 1000 kiiyle birlikte Uhud’a doru yola

çkt. Uhud ile Medine arasnda bulunan avt denilen bahçenin yanna

ulatklannda Abdullah b. Übey, çkanlann üçte birini yanna alp aynld ve:

"(Muhammed) Sava konusunda dierlerinin sözünü dinledi, ama benim

sözüme kar çkt. Vallahi burada birbirimizi ne diye öldüreceimizi de

bilmiyoruz” dedi. Sonra kendisine katlan münafklar ve içlerinde üphe

olanlarla birlikte Medine’ye doru yola koyuldu. Seleme ogullanndan

Abdullah b. Amr b. Harâm pelerinden gidip: "nsanlar! Allah'tan korkun!

Dümanlann geldii bir anda Peygamberinizi ve insanlannz brakp

gitmeyin!” diye seslendi. Ancak onlar: "Kesin savaacanz bilseydik sizleri

böyle brakp gitmezdik, ancak ortada bir savan olacan düünmüyoruz"

karln verdiler.3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Savamay bilseydik, elbette sizin peinizden gelirdik, dediler..."4

buyruunu açklarken: "Abdullah b. Ubey hakknda nazil oldu” demitir.

bn Cerîr, Süddî'den bildirir: Resûlullah (uyiahu bI vasaiiem) Uhud sava için

looo kiiyle birlikte yola çkt. Sabretmeleri halinde de Müslümanlara zafer

sözü verdi. Ancak çktktan sonra Abdullah b. Ubey 300 kiiyle birlikte geri

döndü. Ebû Câbir es-Sülemî onlar geri döndürmek için pelerinden gitti.

Ancak onlan ikna edemedi. Ona da: "Ortada bir savan olacan

düünmüyoruz. Sen de bizi dinle ve yanmzda geri dön” dediler. Yüce Allah

da onlann: "Sen de bizi dinle ve yanmzda geri dön” demeleri hakknda:

"Onlar oturup, kardeleri için: «Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi»

dediler. De ki: "Eer doru sözlü iseniz, ölümü kendinizden savn"5

buyurdu.
6

1

Âl-i mrân Sur. 167
2 bn Cerîr (6/224).

3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 63, 64), bn Cerîr (6/22) ve bnu'l-Münzir (1166, uzun bir

metinle).

4 Âl-i mrân Sur. 167

5 Âl-i mrân Sur. 168
6 bn Cerîr (6/223) ve bnu'l-Münzir (1163).
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bn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar oturup,

kardeleri için: «Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi» dediler ..."
1

âyetini

açklarken: “Bize bildirilene göre bu âyet, Allah'n düman Abdullah b. Ubey

hakknda nazil oldu" demitir.

1

bn Cerîr ile ibn Ebl Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': "Onlar oturup,

kardeleri için: «Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi» dediler..."3 âyetini

açklarken: “Bu âyet, Allah'n düman Abdullah b. Ubey hakknda nazil oldu"

demitir.

4

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Onlar oturup, kardeleri

için: «Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi» dediler...
"s

âyetini açklarken:

"Bunu diyen Abdullah b. Übey'dir" demitir.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Bunu diyenler

Abdullah b. Ubey ile arkadalardr" demitir.
7

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onlar oturup,

kardeleri için: «Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi» dediler..."
8

âyetini

açklarken öyle demitir: “Bunu diyen kii Abdullah b. Übey'dir. Dedii kiiler

de Uhud sava için Hz. Peygamberle (sdisiiahudeytoreseiiefni birlikte çkanlardr."9

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn shâk: "...Eer doru
sözlü iseniz, ölümü kendinizden savn"10 buyruunu açklarken öyle

demitir. "Burada Yüce Allah, herbir kiinin mutlaka öleceini, ancak

ellerinden geliyorsa ölümü kendilerinden uzak tutmalann dile getirmitir.

Âyet, hayatta kalp Ölümden kaçmak hrsyla Allah yolunda cihad etmeyi

'

Âl-i mrân Sur. 168
1 bn Cerîr (6/226) ve bnu'l-Münzir (1168).

3 Âl-i mrân Sur. 168
4 bn Cerîr (6/227).

3 Âl-i mrân Sur. 168
6 bn Cerîr (6/227).

7 bn Cerîr (6/226).
8
Âl-i mrân Sur. 168

9 bn Cerîr (6/227) ve bn Ebî Hâtim 3/811 (4483).
’8

Âl-i mrân Sur. 168
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brakp bu yönde nifak yapmalan üzerine nazil olmutur.”'

117

bn Ebî Hâtim, bn ihâb’tan bildirir: Yüce Allah, kaderciler (Kaderiyye)

konusunda Hz. Peygamber'e 'saiiaiahu «Mi veseiiem): "Onlar oturup, kardeleri için:

«Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi» dediler..."
2
âyetini indirmitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan ( Basrî) bu âyeti açklarken öyle

demitir: Bunu diyenler kafirlerdir. Kardelerinin cihad için sava meydannda

bulunmalannn kendilerini ecellerine yaklatracan zannederek: “âyet

yanmzda kalsalard öldürülmeyeceklerdi” demilerdir .

4

JLP >\l\ j; UVÎ 4>l ^ \Jâ jiSJ‘ ö~^
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Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis

onlar diridirler, Rabbleri katnda nzklandnlrlar. Allah'n

keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinerek

arkalarndan henüz kendilerine katlmayanlara; kendilerine

korku olmadn ve üzülmeyeceklerini müjdelemek
isterler." (Âl -i mran Sur. 160, 170)

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirin "Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü

sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabbleri katnda nzklandnlrlar
"5

âyeti

Uhud'da ehit düen Hamza ile dier sahabiler hakknda nazil olmutur .

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Ebu’d-Duhâ: "Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn ..."7 âyetini

açklarken öyle demitir: “Bu âyet Uhud savanda ehit düen Müslümanlar

hakknda nazil olmutur. Bu savata Hâim oullanndan Hamza b.

1 bn Cerr (6/226) ve bn Ebî Hâtim 3/812 (4486).
2
Âl -i mran Sur. 168

3 ibn Ebî Hâtim 3/811 (4484).
4 ibn Ebî Hâtim 3/811 (4485).

5 Âl -i mran Sur. 169
6 Hâkim (2/387, “sahih").

7
Âl-i mrân Sur. 169
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Abdilmuttalib, Abduddâr oullanndan Mus'ab b. Umeyr, Mahzûm

oullanndan emmâs b. Osmân ve Esed oullanndan Abdullah b. Cah olmak

üzere dördü muhacirlerden dierleri ise EnsâJdand.”‘

Ahmed, Hennâd, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah (caOaiiahu aleyhi veseiie-n)

öyle buyurdu: "Kardeleriniz Uhud savanda ehit düünce Yüce Allah

onlarn ruhlarn, Cennet nehirlerinden içip meyvelerinden yiyen. Arn
gölgesinde asl altndan kandiller üzerine konan yeil kularn içine yerletirdi,

çeceklerinin, yiyeceklerinin ve meskenlerinin ne kadar güzel olduunu

gördüklerinde: «Yüce Allah'n bize bu yaptm keke kardelerimiz de bilseydi»

dediler.

"

Baka bir lafzda öyle geçen "«Cihattan yüz çevirip savatan uzak

durmamalar için diri olduumuzu ve Cennette nztklandtrldmz

kardelerimize kim bildirir?» dediler. Yüce Allah da: «Sizin adnza onlara

bunu ben bildiririm» buyurdu." Bu konuda hakknda da Yüce Allah: "Allah

yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar dilidirler, Rabblar

katnda rzklandrlrlar. Allah'n keremiyle kendilerine verdiklerinden

sevinerek arkalarndan henüz kendilerine katlmayanlara; kendilerine

korku olmadn ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler
" 2

âyetlerini

indirdi .

3

Tirmizî, bn Mâce, bn Ebl Âsim, es-Sunne'de, bn Huzeyme, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de Câbir b. Abdillah'tan bildirir:

Resûlullah (uHdetu aleyhi resellere) benimle karlanca: "Ey Câbir! Neden seni öyle

krgn görüyorum?" diye sordu. "Yâ Resûlallah! Babam Uhud savanda ehit

dütü. Ancak geriye çoluk çocuk ve borç brakt'* dedim. Bana: "Yüce

Allah’n babam nasl karladn sana söyleyeyim mi?" diye sorunca: "Tabi ki

söyle" dedim. Resûlullah (saiieiishu aleyhi veuiien) öyle buyurdu: "Yüce Allah kiiyle

ancak bir perde gerisinden konuur. Ancak baban diritmi, arada perde

olmadan onunla konuup: «Ey kulum! Dile benden dilediini sana vereyim ?»

'

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 538) ve bn Ebî Hatim 3/812 (4489).
1
Âl-i imrân Sur. 169, 170

5 Ahmed 4/218 (2388), Hennâd (155), Abd b. Humeyd, Müntehab (678), Ebû Dâvud

(2520), bn Cerîr (6/228), bnu’l-Münzir (1 178), Hâkim (2/88, 297, 298, "sahih") ve Beyhakî

(3/304). Sahih hadistir (bak; Elbârtî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2199).
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buyurmutur. Baban: «Rabbim! Bana tekrar dünyaya gönder de senin yolunda

bir daha öleyim» demitir. Yüce Allah: «Ancak ölenlerin bir daha geriye

dönmemelerini takdir etmitim » buyurunca, baban: «Peki, Rabbim içinde

bulunduum durumu arkamda kalanlara bildir» dedi." Bunun üzerine de:

"Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar diridirler,

Rabblar katnda rzklandrlrlar"
1

âyeti nazil oldu .

2

Hâkim, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah (seyiehu aleyhi »eseiiem), Câbirîe: "Sana

güzel bir haber vereyim mi
?"

diye sorunca, Câbir: “Tabi ki ver" dedi.

Resûlullah (saiiaiiatu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Bana verilen bilgiye göre Yüce

Allah, baban diriltti ve önünde oturtup: «stediini benden dile, sana bu

isteini vereceim» buyurdu. Baban: «Rabbim! Sana hakkyla kulluk edemedim.

Bunun için beni dünyaya tekrar göndermeni ve Peygamberinin yannda savap

tekrar öldürülmeyi istiyorum» dedi. Ancak Yüce Allah: «Daha önceden artk

dünyaya geri dönmemeni takdir etmitim» buyurdu."*

Ibn Cerîr, Katâde'den bildirin Bize anlatlana göre Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi

*B*e»efn) ashabndan bazlan: “Keke Uhud savanda öldürülen kardelerimizin

akibetini örenebilseydik” deyince, "Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü

sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblar katnda rzklandrlrlar^ âyeti

nazil oldu .

5

bn Cerîr, Rabî’den bildirir. Bize anlatlana göre bazlan: "Allah yolunda

öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblar katnda

rzklandrlrlar"6 âyetini açklarken öyle demilerdir: Bunlar Uhud

savanda öldürülenlerdir. Yüce Allah bunlann canlann alnca ruhlarn,

Cennet nimetlerinden yiyen ve Ar’n altndaki altndan kandilleri mesken

edinen yeil kular içine yerletirmitir. Yüce Allah'n kendilerine vermi

1

Âl-i mrân Sur. 169
1 Tirmizî (3010, "hasen"), bn Mâce (190, 2800), bn Ebî Âsim (602), bn Huzeyme,

Tevhîd (599), Mecmau ’z-Zevâiddc (9/317) geçtii üzere Taberânî, Hâkim (2/119, 120, 3/204,

"sahih "), bn Kesir, Tefsir"de (2/141) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (3/298, 299).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 2408).

3 Hâkim (3/203, "sahih"). Zehebî de bunu zikretmi ve: "Ravi Fayd b. Vesik yalana

biridir" demitir.
*
Âl-i mrân Sur. 169

5 bn Cerîr (6/231).

4
Âl-i mrân Sur. 169
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olduu böylesi ihsanlan gördüklerinde de; “Keke geride kalan kardelerimiz

içinde bulunduumuz durumu bilselerdi. Bilseler sava olduu zaman içinde

bulunduumuz nimetlere nail olmak için hemen cihada katlrlard" dediler.

Yüce Allah da: "Peygamberinize bu yönde vahiy indirip geride kalan

kardelerinize içinde bulunduunuz durumu bildireceim" buyurdu. Bunu

duyunca çok sevindiler ve: "Yüce Allah, içinde bulunduumuz durumu

kardelerimize ve Hz. Peygamber'e bildirecek" demeye baladlar. "Allah'n

keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinerek ..."
1

âyeti de ite bu dururru

anlatmaktadr.

2

Ibn Cerîr ile bnu’l-Münzir, Muhammed b. Kays b. Mahreme'den bildirir:

ehit düenler "Rabbim! Geride kalan kardelerimize içinde bulunduumuz

durumu anlatacak bir elçi gönderebilir misin?" dediklerinde. Yüce Allah: "Bu

konuda elçiniz ben olurum" karln verdi. Sonra Cebrail’i: "Allah yolunda

öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblar katnda

rzklandrlrlar. Allah’n keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinerek

arkalanndan henüz kendilerine katlmayanlara; kendilerine korku

olmadn ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler
"3 âyetleri ile Allan

Resûlü'ne gönderdi.'’

bn Cerir, Dahhâk’tan bildirir: Uhud savanda ehit düenler Rablerinin

huzuruna çktktan zaman onlara ikramlarda bulundu. Sonsuz bir hayat
,

ehadeti ve güzel nimetleri elde ettiler. "Keke Rabbimize kavutuumuzu,

bizden raz olduunu ve bizi raz ettiini kardelerimize bildirecek biri olsa"

dediklerinde, Yüce Allah: "Peygamberinize ve kardelerinize bunu ben

bildiririm" buyurdu. Sonrasnda: "Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü

sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblar katnda rzklandnlrlar. Allah'n

keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinerek arkalanndan henüz

kendilerine katlmayanlara; kendilerine korku olmadn ve

üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler
"5 âyetlerini indirdi .

6

' Â)-i mrân Sur. 170
1 bn Cerir (6/231, 232).

3 Âl-i mrân Sur. 169, 170
4 bn Cerir (6/232) ve bn'l-Münzir (1175).

5 Âl-i mrân Sur. 169, 170
6 bn Cerîr (6/235).
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bn Cerîr ile bnu'l-Münzir, shâk b. Ebî Talha’dan bildirir: Enes b. Mâlik,

Resûlullah'm (saiieiishu Bleyhi «sbIM Mauna kuyusunun bulunduu yere gönderdii

sahabeleri anlatrken öyle dedi: Saylan krk m yoksa yetmi mi tam olarak

bilemiyorum. Kuyu bölgesinin banda Âmir b. et-Tufeyl bulunuyordu. Allah

Resûlü'nün ashab kuyu bölgesini gören bir maarada oturdular. Birbirlerine:

"Kuyu sakinlerine Resûlullah'm (soliailatu aleyhi mdM mesajn kim iletir?" diye

sorduklannda, bn Milhân el-Ensâri: "Ben gider iletirim” dedi. Sonrasnda

Milhân maaradan ayrlp evlerin bulunduu hizaya geldi ve: "Ey Mauna

kuyusu sakinleri! Ben Resûlullah'm (saiiaiiahu aleyhi ««M size gönderdii elçiyim.

Allah'tan baka ilah olmadna, Muhammed'in de Allah'n kulu ve Resulü

olduuna ehadet ediyorum. Siz de Allah’a ve Resûlü'ne iman edin!" diye

seslendi. Ancak evin birinin kapsndan bir adam çkt. Elindeki mzra
Milhân'n yan tarafna saplaynca ucu öbür tarafndan çkt. Milhân: "Allahu

Ekber! Kâbe'nin Rabbine andolsun ki kazandm!" dedi. Sonrasnda Milhân’n

izini takip edip maaradaki dier sahabeleri buldular. Âmir b. et-Tufeyl

hepsini öldürdü. Onlar hakknda önceleri: "Ceride braktmz kavmimize

bildirin ki Rabbimize kavutuk. O bizden raz oldu, biz de ondan raz olduk"

eklinde bir âyet nazil oldu. Bir zaman bu âyeti okuduk, ancak daha sonra

neshedilip kaldrld. Yüce Allah onun yerine: "Allah yolunda öldürülenleri

sakn ölü sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblan katnda

tklandrlrlar" 1

âyetini indirdi .

2

bnu'l-Münzir, Talhâ b. Nâfi' vastasyla Enes'ten bildirin Uhud savanda

Hamza ile dier Müslümanlar ehit dütükten sonra: "Keke kardelerimize,

bulunduumuz yeri ve bize verilen nimetleri bildiren biri olsayd" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah onlara: "Kardelerinize bunu ben bildiririm”

buyurdu ve: "Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar

diridirler, Rabblar katnda tklandrlrlar. Allah'n keremiyle kendilerine

verdiklerinden sevinerek arkalarndan henüz kendilerine katlmayanlara;

kendilerine korku olmadn ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

Allâh'n nimetine, iutfuna ve Allâh'n mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceine

sevinirler
"3 âyetlerini indirdi .

1

1

Âl-i mrân Sur. 169
J bn Cerîr (6/234, 235) ve bnu’l-Münzir (1172).

3 Âl-i mrân Sur. 169-171
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bn Ebî eybe ile Taberânî, Saîd b. Cübeyriden bildirin Uhud savanda

Hamza ile dier Müslümanlar ehit dütükten sonra: "Keke kardelerimize,

Yüce Allah'n bize verdii mükâfatlan bildiren biri olsayd. Bu onlar cihada

daha fazla tevik ederdi" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara: "Bunu

onlara ben bildiririm” buyurdu ve: “Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü

sanmayn, bilakis onlar diridirler, Rabblar katnda nzkJandnlrlar* 2
âyetini

indirdi .

3

Abdurrezzâk, Musannefte, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd i».

Humeyd, Müslim, Trmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî ve Beyhakî, Delâil 'de Mesrûk'tan bildirir: Abdullah b. Mes’ûd’a:

“Allah yolunda öldürülenleri sakn ölü sanmayn, bilakis onlar diridirler,

Rabblar katnda rzklandnlrlar*4
âyetini sorduumuzda u karl verdi:

"Biz de bunu sormutuk. ehitlerin ruhlar yeil kular içindedir

(Abdurrezzâk'n lafz: "ehitlerin ruhlan Allah katnda yeil ku gibidir''

eklindedir). Meskenleri Ar'a asl olan kandillerdir. Cennette diledikleri gibi

gezip dolatktan sonra dönüp bu kandillere konarlar. Bir ara Rableri onlara

bakt ve: "Cannzn istedii bir ey var m?” diye sordu. Onlar: "Cennette

istediimiz gibi gezip dolarken canmz daha ne istesin" karln verdiler.

Rableri ayn eyi onlara üç defa sordu. Bir ey istemeden braklmayacaklarn

anladklarnda da: "Rabbim! Yolunda bir daha öldürülmek için ruhlarmz

tekrar bedenimize döndürmeni istiyoruz” dediler. Yüce Allah da onlann bir

eye ihtiyac olmadn görünce de brakt."5

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyde'den bildirir. Abdullah b. Mes’ûd bunu

anlatrken, Yüce Allah üçüncü defa onlara: "Cannz bir ey istiyor mu?” diye

sorunca: "Hz. Peygamber'e (utMahu sU^' «mM selammz iletmeni, burada raz;

olduumuzu ve bizden raz olunduunu bildirmeni istiyoruz" dediklerin:

zikretti .

6

1

Îbnu'l-Münzir (1173).
1

Âl-i mrân Sur. 169

j bn Ebî eybe (5/321, 322) ve Taberânî (2945).

*
Âl-i mrân Sur. 169

5 Abdurrezzâk (9554), Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 539), Hennâd (154), Müslim (1887),

Tirmizî (3011), bn Mâce (2801), bn Cerir (6/228, 229, 232), bnul-Münzir (1177), bn Ebî

Hâtim 3/812, 813 (4491), Taberânî (9023) vc Beyhakî (3/303).

6 Abdurrezzâk (1/139), Musannef (9555).
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ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ile bn Ebt Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlar diridirler, Rabblar katnda tklandrlrlar”1 buyruunu

açklarken: “Henüz Cennette olmadklan halde Cennet nimetlerinden

nzklandnlr ve onun kokusunu alrlar" demitir.

2

bn Ceririin bildirdiine göre Kâtâde bu âyeti açklarken öyle demitin

“Bize anlatlana göre ehitlerin ruhlan beyaz kular suretinde dolap Cennet

nimetlerinden yerler. Meskenleri de Sidretu’l-Müntehâ’dr. Yüce Allah kendi

yolunda cihad eden kiiye üç haslet vermitin Allah yolunda öldürülen kii diri

kalp nzklandnlr. Düman yenip zafer elde edeni büyük ecirlerle

mükâfatlandm*. Allah yolunda iken ölen kiiye de Yüce Allah güzel nzklar

ihsan eder."3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Onlar diridirler ..."
4

buyruunu açklarken: "ehitlerin ruhlar, yeil kular sürerinde Cennette

diledikleri gibi uçar, diledikleri gibi yerleri’ demitir.s

ibn Cerîriin bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: “ehitlerin ruhlan

Cennette beyaz kular içinde olur" demitir .

6

bn Cerîr, el-frîkî vastasyla Yesâr es-Sülemî'den (veya Ebû Yesâr’dan)

bildirin "ehitlerin ruhlan. Cennette beyaz kubbeler içinde otururlar. Her bir

kubbede kendileri için iki e verilir. Günlük yiyecekleri bir öküz ile bir balktr.

Öküzde Cennette bulunan her türlü meyvenin tad, balkda ise Cennette

bulunan her türlü içecein tad vardr."7

bn Cerîr, Süddî'den bildirir: "ehitlerin ruhlar yeil kular içinde Ar'a asl

altndan kandiller üzerindedirler. Sabah akam Cennette gezer, yer içer ve bu

kandillerde geceyi geçirirler.”
8

Abdurrezzâk ile Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Abbâs: "ehitlerin

’ Âl-i mrân Sur. 169
2 bn Cerîr (2/699), bnu'l-Münzir (1179) ve bn Ebî Hatim (3/813 (4495).

1 bn Cerîr (2/699, 700, 6/231).

4
Âl-i mrân Sur. 169

> bn Ebî Hatim 3/263 (1412).

bn Cerîr (2/700).

7 bn Cerîr (2/702).

8
îbn Cerîr (6/233, 234).
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ruhlar yeil kular içinde Cennet meyvelerinden yerleri' demitir.
1

Hennâd b. es-Serî, Zzi/d'de ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Peygaberimizu***u«teyhwM8m) öyle buyurmutur "ehitlerin

ruhlar yeil kular içinde Cennet bahçelerinde gezer, yer içerler. Sonra da

dönüp Ar'a asl olan kandillere konarlar. Rableri: «Size bundan daha iyi bir

ikramda bulunulabilir mi?» diye sorunca: «Hayr, bulunulamaz. Ancak

yolunda bir daha öldürülmek için ruhlarmz bedenlerimize tekrar döndürmeni

isterdik» derler."
2

Hennâd, Zühd’e ve bn Ebî eybe, Musannefte Ubey b. Ka'b'dan bildirir:

“ehitler Cennetin orta yerindeki kubbelerde otururlar. Yanlarna bir öküz ile

bir balk gönderilir. Öküz ile balk önlerinde dövüerek onlan elendirirler.

Yemek istedikleri zaman öküz ile balktan biri dierini keser ve ondan yerler.

Yedikleri ette Cennetteki her türlü yiyecein tadn bulurlar.”

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî’nin uab pda bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Resûlullah Miaiiahu aleyhi «MM öyle buyurmutur: "ehitler

Cennet kapsnn yannda bulunan ve suyu parldayan bir nehrin kenarnda,

kubbeler içinde otururlar. Sabah akam yiyecekleri Cennetten yanlarna

getirilir.

Hennâd, Zühd’de bn shâk vastasyla Ishâk b. Abdillah b. Ebî Ferve'den

bildirin Alimlerden birinin bana bildirdiine göre Resûlullah (aHaflahu aleyhi vesegem)

öyle buyurmutur: "ehitler deer bakmndan üç derecedirler. Allah katnda

en alt derecede olan kii, Allah'n rzasn umarak can ve malyla yola çkan

ancak ne ölmeyi ne de öldürülmeyi isteyen, nereden geldii belli olmayan bir

okla da öldürülen kiidir. Bu kiiden akan ilk kan damlasyla geçmi günahlar

balanr. Sonra Yüce Allah semadan bir beden indirip onun ruhunu bu

bedenin içine yerletirir ve katma yükseltir. Urad her bir kat semada

1 Abdurrczzâk (9557) ve Saîd b. Mansûr (2561).

* Hennâd (156) ve bn Ebî Hâlim 3/263 (1411).

} Hennâd (165) ve bn Ebî eybe (5/301).

4 bn Ebî eybe (5/290), Ahmed 4/220 (2390), Abd b. Humeyd, Müntehab (721), bn
Cerîr (2/702, 6/230), bnu’l-Münzir (1178), bn Ebî Hâtim 3/813 (4494), Taberânî (10825),

bn Hibbân (4658), Hâkim (2/74, "sahih") ve Beyhakî (4241). Müs in muhakkikleri:

"snad hasendir" demilerdir.
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melekler onu karlayp uurlarlar. Yüce Allah'n huzuruna yetitii zaman

secdeye kapanr. Yüce Allah emir vererek ona ipekten yetmi giysi giydirilir.

Sonrasnda: «Bunu dier ehit kardelerinin yanna götürün ve aralarna

katn » buyurulur. Bunun üzerine Cennetin kapsnn hemen yannda yeil

kubbeler içinde yaayan ve yiyecekleri Cennetten getirilen dier ehitlerin

yanma götürülür."'

bn Cerlr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “nsanolu hamdeder durur

da sonunda hiç ölmeyecek bir ekilde diri kalr” dedi ve: "...Onlar diridirler,

Rabblar katnda rzklandrlrlar"2
âyetini okudu.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "Allah'n keremiyle kendilerine

verdiklerinden sevinerek ..."4 buyruunu açklarken: “çinde bulunduklan

hayr, ikram ve rzklar dolaysyla sevinirler” demitir.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Allah'n keremiyle

kendilerine verdiklerinden sevinerek arkalarndan henüz kendilerine

katlmayanlara; kendilerine korku olmadn ve üzülmeyeceklerini

müjdelemek isterler
"6

âyetini açklarken öyle demitir: ehitler Cennete

girip de içeride ehitler için hazrlanan ikramlar, onlara verilen deeri

görünce: “Keke dünyadaki kardelerimiz deer ve ikram bakmndan içinde

bulunduumuz durumu bilseler, savaa çktklar zaman ehit dümek ve

bizim nail olduumuz hayrlara ulaabilmek için daha da bir gayret

sarfederlerdi” dediler. Bunun üzerine bu ehitlerin içinde bulunduklan

durum Hz. Peygamber'e (ssMi*u aleyhi mailem) vahiyle bildirildi. Yüce Allah, ehitlere

de: “Peygamberinize vahiy indirerek içinde bulunduunuz durum ve

nimetleri ona bildirdim” buyurdu. "Allah'n keremiyle kendilerine

verdiklerinden sevinerek arkalarndan henüz kendilerine katlmayanlara;

kendilerine korku olmadn ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler
"7

âyeti de ite bunu anlatmaktadr. Yani ehitler, dünyadaki kardelerinin

* Hennâd (167).
3
Âl-i mrân Sur. 169

3 bn Cerîr (6/234).

A Âl-i mrân Sur. 17ü

5 bn Ebî I lâtim 3/813 (4496).
6
Âl-i mrân Sur. 170

7 Âl- mrân Sur. 170
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cihada dört elle sanlp kendilerine yetieceklerine sevinirier.'

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: : "Allah'n keremiyle

kendilerine verdiklerinden sevinerek arkalarndan henüz kendilerine

katlmayanlara; kendilerine korku olmadn ve üzülmeyeceklerini

müjdelemek isterler
"2

âyetini açklarken öyle demitin ehide, içinde

kardeleri ve ailesinden yanna gelecek olanlann adlan yazl olan bir kitap

takdim edilir ve: “Filan kii filan günde, falan kii filan günde yannda

gelecek" denilerek gelecek olanlar ona saylr. Ailenin gurbette olan

fertlerinin geliine sevinmesi gibi o da bunlardan yanna gelenlere öyle

sevinir .

3

^jdl >-l V âl otj jMj il ji iito

"Allâh'm nimetine, lutfuna ve Allah'n mü minlerin ecrini

zayi etmeyeceine sevinirler." (Âl-î mrân Sur. 17l)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allâh'n nimetine, lutfuna ve

Allah'n mü'minlerln ecrini zayi etmeyeceine sevinirler
"4

âyetini açklarken

öyle demitir “Bu âyet ehitler dnda tüm müminleri kapsamaktadr. Yüce

Allah ne zaman peygamberleri ve onlara verilen mükafatlan zikretse genelde

ardndan dier müminlere de verilecek mükafatlan da zikreder."5

Hâkim, Abdurrahman b. Câbir’den, o da babasndan bildirir Hz.

Peygamber'in {uMUu aleyhi «alfan) yannda Uhud savanda ehit düenler

zikredilince: "Vallahi ben de bu arkadalarm gibi o dan dibinde ehit dümeyi

isterdim" buyurdu .

6

Hâkim, Câbiriden bildirir Uhud sava sonras Resûlullah (uibihhu aleyhi «ailem),

Hamza'nn yokluunu fark etti. Adamn biri: “Ben onu u aaçlann yannda:

“Ben Allah’n aslanym! Ben Resûlullah’n (nfaüahu »leyli «alfan) aslanym! Allahm!

Ebû Süfyân ve arkadalannn yaptklan eylerden beriyim. Allahm! Kaçan

' bn Ebî Hâtin 3/814 (4498).
1
Âl-i mrân Sur. 170

3 bn Cerîr (6/238) ve bn Ebî Hatim 3/814 (4499).
3
Âl-i mrân Sur. 171

5 bn Ebî Hatim 3/815 (4505).
6 Hâkim (2/76, “sahih").
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Müslümanlardan da beriyim!” derken gördüm” dedi. Resûlullah Meiishu aleyhi

veuiiBn) aaçlarn yanna gelip Hamza'nn cüssesiyle karlanca alamaya

balad. Kendisine müsle yaplp bedeninin parçalandn görünce derin bir iç

çekti ve:
"
Üzerini örtseydiniz ya" buyurdu. Bunun üzerine Ensâridan bir

adam kalkp giysisini üzerine att. Baka biri daha kalkt ve o da üzerine

giysisini att. Resûlullah Mdishu aleyhi ««Hem): "Ey Câbir! Bu giysilerden biri

Hamza'nn, biri de babann kefeni olsun" buyurdu. Daha sonra ehit düenler

srasyla getirilip Hamza’nn yanna konuldu. Hamza’y kaldrmadan onunla

beraber bütün ehitlerin namazlann kldrd.

Sava sonras maddi skntya girdim. Zira babam savata ölünce geriye

borç ve çoluk çocuk brakt. Akam olunca Resûlullah (saiiaiehu aleyhi vesilem) beni

çard ve: "Ey Câbir! Yüce Allah baban diriltti ve onunla konutu" buyurdu.

Ben: “Bildiimiz gibi mi onunla konutu?” diye sorduumda Allah Resûlü u
karl verdi: "Yüce Allah ona: «Dile benden ne dilersen» buyurunca, baban:

«Ruhumu geri döndürüp ilkinde olduu gibi beni dünyaya, Peygamberinin

yanna göndermeni, yolunda savap bir daha öldürülmeyi istiyorum» dedi.

Yüce Allah da: «Ölenlerin bir daha geriye dönmemelerini daha önce takdir

etmitim» karln verdi." Resûlullah (galleiiahu aleyhi vradlsml yine: "Kyamet

gününde Allah katnda ehitlerin efendisi Hamza'dr" buyurdu.
1

bn Ebî eybe ve Hâkim, Enes'ten bildirir: Hamza nemire cinsi bir kumala

kefenlendi. Ancak kuma ksa olduu için ban örttüklerinde ayaklan açkta

kalyordu. Hz. Peygamber faiuiahu aleyhi veseiiem) bu kuma bana çekmelerini

ayaklann da zhr otuyla kapatmalann söyledi ve: "ayet Safiyye'nin

üzülmeyeceini bilsem onu defnetmez, bedenini yiyen kularn midesinde

haredilene kadar böyle brakrdm" buyurdu.*

bn Ebî eybe, Ka'b b. Mâlik'ten bildirir: Uhud sava sonras Resûlullah

(saUaliahu aleyhi vesehem): "Hamza'ntn öldürüldüünü kim gördü?" diye sordu. Adamn

biri: “Ben gördüm” deyince, Allah Resûlü: "O zaman gidip bize yerini göster"

buyurdu. Sonrasnda gidip Hamza’nn cesedinin banda durdu. Kamnn
deildiini ve kendisine müsle yapldn görünce Resûlullah (sallallshu aleyhi vessilem)

ona bakamad. Sonra ehit düen Müslümanlarn önünde durup öyle

’ Hâkim (2/119, "sahih").

1 bn Ebî eybe (14/391, 392) ve Hâkim (2/120, "sahih"). Mükili'I-ÂsSr'n (4913)

muhakkiki: "snad hasendir" demitir.
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buyurdu: "Bunlarn hepsinin ahidi benim. Ykamadan kanlaryla onlar

kefenleyin. Kii Allah yolunda bir yara ald zaman kyamet gününde yaras

henüz taze, kan renginde ve misk kokusundan daha güzel kokacak ekilde

huzura çkar. çlerinden Kur'ân' t daha iyi bilenleri mezara önce koyun."'

Nesâî ve Hâkim, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirir Hz. Peygamber MaiMu ateyfi

vBseiiem) bizlere namaz kldrrken adamn biri namaza geldi. Safta durduu

zaman: “Allahm! Salih kullarna ihsan ettiin en güzel eylerden bana da

ver" diye dua edip namaza balad. Hz. Peygamber (iBisiiaiu aleyhi vtsailem) namaz

bitirince: "Demin konuan kimdi?" diye sordu. Adam: "Benim" deyince, Allah

Resulü: "O zaman Yüce Allah yolunda atn yaralanacak ve sen de ehit

düeceksin" buyurdu .

2

Ahmed, Müslim, Nesâî ve Hâkim’in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

(islisiahu aleyhi vnllem) öyle buyurmutur; "Cennet ahalisinden biri huzura çarlr
ve: «Ey insanolu! Yerini nasl buldun ?» diye sorulur. Bu kii: «Rabbim!

Olabilecek en güzel yerdir» deyince. Yüce Allah: «Dilein, istein varsa söyle»

buyurur. Bu kii ehitlikle kendisine yaplan ihsanlan görünce: «Daha neyi

dileyebilir neyi isteyebilirim ki? Ama beni dünyaya geri döndürmeni ve

yolunda on defa daha öldürülmeyi isterim » der. Sonra Cehennem ahalisinden

biri huzura çarlr ve: «Ey insanolu! Yerini nasl buldun?» diye sorulur. Bu

kii: «Rabbim! Olabilecek en kötü yerdir» der. Yüce Allah: «Dünya dolusu

kadar altn karlnda bu yerden kurtulmak ister misin?» diye sorunca, bu

kii: «Evet!» der. Ancak Yüce Allah: «Yalan söylüyorsun! Dünyadayken

bundan daha azn senden istemi, ama vermemitin» buyurur."*

bn Ebî eybe, Tirmizî, bn Mâce, Ibn Huzeyme ve Ibn Hibbân'n Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiatau aleyhi «aHM öyle buyurmutur

"Cennete girecek ilk üç kii ile Cehenneme girecek ilk üç kii bana gösterildi.

Cennete girecek ilk üç kiiden biri ehit, kincisi Rabbire kulluunu efendisine

kar da görevini hakkyla yerine getiren köle, üçüncüsü ise yoksul bir ailesi

olduu halde bakalarna el açmayan iffetli kiidir. Cehenneme girecek ilk üç

kiiden biri zorba yönetici, kincisi zengin olup malnda bulunan Allah'n

1

Ibn Ebî eybe (14/405) ve bn Adiy (4/1597).
1
Nesâî, el-Kübrâ (9921) ve Hâkim (2/74, "sahih”).

5 Ahmed 19/348, 20/402, 21/156 (12342, 13162, 13511), Müslim (2807), Nesâî (3160) ve

Hâkim (2/75).
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hakkn ödemeyen kii, üçüncüsü de kibirli fakirdir.
m

Hâkim'in Sehl b. Ebî Umâme b. Sehl'den, o babasndan, o da dedesinden

naklen bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu Biarhi vasaiiafn): "ehidin kanndan dökülen

ilk damla ile günahlar balanr" buyurmutur .

2

Hâkim'in Ebû Eyyûb'den bildirdiine göre Resûlullah («HMahu *Mi mrim):

"Savata öldürülene veya zafer kazanana kadar sabreden kii mezarnda azap

çekmez" buyurmutur.

3

Ibn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed ve Buhârî, Enes'ten bildirir: Hârise b.

Surâke gözcü olarak çkt bir görevde nereden geldii belli olmayan bir okla

vurulup öldürüldü. Bunun üzerine annesi: “Yâ Resûlallah! Hâris’i ne çok

sevdiimi bilirsin. ayet Cennete gidecekse ölümüne sabrederim, aksi

takdirde ne yapacam herkes görür” dedi. Resûlullah (saiiaiiatu aleyhi vueihm) de:

"Ey Ûmmü Hârise! Cennet bir deil birçok tanedir. Senin olun da bunlarn en

güzelinde olacaktr" veya:
"
Senin olun da Firdevs cennetinde olacaktr"

buyurdu .

4

Ahmed ve Nesâî'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesbIM öyle buyurmutur: "Vefat edip de Allah katnda kendisine

hayrlar ihsan edilen hiçbir insan dünyaya, insanlarn arasna geri dönmek

istemez. Allah yolunda öldürülen kii hariç! Zira o, dünyaya geri dönüp bir

daha öldürülmeyi ister."*

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Beyhakî'nin uab’da

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (slUhhu aleyhi mcilem) öyle buyurmutun

"Cennet ahalisinden hiç kimse, dünya ve on kah daha kendisine verilecek olsa

dahi dünyaya geri dönmek istemez. ehit hariç! Zira ehit, ehadetin deer ve

faziletini gördüü zaman dünyaya on defa döndürülmeyi ve her seferinde ehit

1 bn Ebî eybe (5/351, 14/124), Tirmizî (1642), bn Huzeyme (2249) ve bn Hibbân

(4312, 7248, 7481). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 278).

J Hâkim (2/119). Heysemî der ki: "Taberânî bunu M. el-Kebir'de rivayet etmitir.

Ravileri de Sahîh'in ravileridir."

3 Hâkim (2/119, "sahih").

4 bn Sa'd (3/510, 511), bn Ebî eybe (5/289, 290), Ahmed 19/276, 20/423, 21/280, 418,

419 (12252, 13200, 13741, 14015) ve Buhârî (2809).

5 Ahmed 37/383, 41 (22710, 22748) ve Nesâî (3159). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen en-Nesâî, 2961).
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dümeyi ister.
,n

bn Sa’d, Ahmed ve Beyhakî’nin Kays el-Cüzâî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiHn) öyle buyurmutun “ehit düen kiinin Allah

katnda alt özellii olur. Akan ilk kan damlasyla günahlar balanr. Kabir

azabndan uzak tutulur. Kendisine keramet giysisi giydirilir. Henüz girmedim

Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Kyamet anndaki büyük korkudan emin

klnr. Cennet hurileriyle evlendirilir.

/,J

Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî'nin Mikdâm b. Ma'dikerib’den bildirdiine

göre Resûlullah (uUiahu atyt. mskm) öyle buyurmutun “Allah katnda ehid düen

kiinin baz özellikleri vardr. Akan ilk kan damlasyla günahlar balanr.

Henüz girmeden Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Kendisine iman giysisi

giydirilir. Kabir azabndan uzak tutulur. Kyamet anndaki büyük korkudan

emin klnr. Bana vakar tac konulur ki üzerindeki bir yakut parças dahi

dünya ve içindekilerden daha hayrldr. Cennet hurilerinden yetmiki

tanesiyle evlendirilir. Yaknlarndan yetmi kiiye efaatçi klnr."3

Ahmed ve Taberânî, Ubâde b. es-Sâmit vastasyla benzerini zikreder.
4

Bezzâr, Beyhakî ve Isbehânî’nin Tertb'de zayf bir senedle Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vatBiiem) öyle buyurmutun "ehitler üç

snftr. Biri, Yüce Allah’n rzasn umarak Allah yolunda cann ve maln

ortaya koyar. Ancak ne öldürmeyi, ne de öldürülmeyi düünür, sadece dümana

kar Müslümanlarn saysn fazla gösterir. Bu kii öldüü veya öldürüldüü

zaman bütün günahlar balanr. Kabir azabndan uzak tutulur. Kyamet

günündeki büyük korkudan emin klnr. Cennet hurileriyle evlendirilir.

Kendisine keramet giysisi giydirilir. Bana sonsuzluk ve vakar tac konulur.

Bir dieri Yüce Allah’n rzasn umarak Allah yolunda cann ve maln

' Ahmed 19/62, 20/171, 21/46, 227, 228, 372, 389 (12003, 12771, 13628, 13926, 13964,

14083), Abd b. Humeyd, Müntehab (1165), Buhârî (2817), Müslim 1877 (109), Tirmizî

(1661, 1662) ve Beyhakî (4244).

J bn Sa'd (7/426, 427), Ahmed 29/322 (17783) ve Beyhakî, uab (4252). Müsned'in

muhakkikleri: "Hasen hadistir" demirlerdir.
3 TLrmizî (1663), bn Mâce (2799) ve Beyhakî, uab (4254). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Süneyi bn Mâce, 2257).

A Ahmed 28/420 (17183) ve Mecmau'z-Zcvaid'dc (5/293) geçtii üzere Taberânî.

Müsned'in muhakkikleri: "Ravileri güvenilirdir" demilerdir.
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ortaya koyar. Gayesi öldürülmeden dümanlan öldürmektir. Böylesi bir kii

öldüü veya öldürüldüü zaman Hallurrahman olan brahim'in dizinin

dibinde olur. Yüce Allah'n, o kudretli hükümrânn huzurunda doruluk

makamnda oturur.

Üçüncüsü de Yüce Allah’n nzasm umarak cann ve malm ortaya koyup

cihada çkar. Gayesi hem öldürmek, hem de öldürülmektir. Böylesi bir kii de

öldüü veya öldürüldüü zaman kyamet gününde klcm çekip omzuna

dayam bir ekilde gelir. Tüm insanlar diz üstü çökmüken iki defa: «Bize yol

verin! Biz ki canmz ve malmz Allah yolunda feda ettik» der. Nefsim elinde

olana yemin olsun ki yol verin sözünü Hallurrahman olan brahim'e veya

baka bir peygambere dahi söyleyecek olsa onlar bile böylesi bir kiinin deeri ve

hakk karsnda ona yol açarlar. Böylesi kiiler Ar’n sanda bulunan nurdan

minberlere gelip otururlar. Oradan insanlarn nasl hesaba çekilip

hükümlerinin verildiini izlerler. Asla ölüm derdi çekmezler. Berzahta

üzüntüye maruz kalmazlar. Kyamet günündeki o çlktan korkmazlar. Hesap,

Mizan ve Srat derdi tamazlar. Oturduklar yerden insanlarn nasl hesaba

çekilip hükümlerinin verildiini izlerler. stedikleri her ey kendilerine verilir.

Bir konuda ettikleri efaat kabul edilir. Cennetten istedikleri kendilerine verilir,

Cennet içinde istedikleri yere yerleirler."'

Ahmed, Taberânî, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Utbe b. Abd b. Humeyd es-

Sülemî’den bildirdiine göre Resûlullah (saliellahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:
"Öldürülenler üç snftr. Biri, can ve malyla Allah yolunca cihada çkar.

Dümanla karlat zaman öldürülene kadar savar. te böylesi kii saf

ehittir. Yeri, Allah'n Ar'nn altndaki çardaktr. Peygamberler bile sadece

peygamber olma vasflan ile ondan üstün olurlar. Bir dieri, günah ve

hatalanndan irenip mal ve canyla Allah yolunda cihada çkan mümindir.

Dümanla karlat zaman öldürülene kadar savar. Böylesi bir kii

ölümüyle günah ve hatalanndan annr. Kendisini öldüren klç darbesi

günahlann silip süpürür. Bu kii Cennet kaplan içinde istediinden içeri

girer. Zira Cennetin sekiz (Cehennemin ise yedi) kaps vardr. Her bir kapnn

dierinden üstünlüü olur. Bir dier kii de malyla ve canyla Allah yolunda

cihada çkan münafktr. Bu kii de dümanla karlat zaman öldürülene

' Bezzâr, Kefu’l-Estâr (1715), Beyhakî, uab (4255) ve Terîb'de (2/317, 318) geçtii

üzere Isbehânî.
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kadar çarpr. Bu kiinin yeri Cehennemdir, zira kendisini öldüren klç darbesi

münafklm yok edemez.
,n

Müslim ile Hâkim'in Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan bildirdiine göre

Resûluliah (saiiaiiahu slayt» vassiism): "Borcu dtnda ehidin her türlü günah balanr

"

buyurmutur.

1

Ahmed, Abdullah b. Cah'tan bildirin Adamn biri: "Yâ Resulallah! Allah

yolunda öldürülmem halinde bana ne var?" diye sorunca, Allah Resûlü [nfaUu

derili vaseüem): "Cennet var" karln verdi. Adam dönüp gidecekken Allah

Resûlü: "Sadece borcun hesab sorulur. Az Önce bunu bana Cebrail bildirdi"

buyurdu .

3

Ahmed ve Nesâî, bn Ebî Amîre’den bildirir: Resûluliah (saflaHahu ateyfei meiu):

"Dünya ve içindekilerin hepsi kendisine verilecek olsa dahi Yüce Allah

tarafndan ruhu alnan hiçbir can dünyaya geri dönmek istemez. ehit hariç!"

buyurdu. Yine: "Yüce Allah yolunda öldürülmem, benim için çöllerde oe

kentlerde yaayanlarn benim olmasndan daha sevimlidir

"

buyurmutur .
4

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Hibbân’n Ebu Hureyre'den bildirdiine

göre Resûluliah MaMu aleyhi yasallar): "Kiinin ehit düerken hissettii ac, ancak

birinizin çimdikten duyduu ac kadardr" buyurmutur.
5

Taberânî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (akkhu deyi» m»m)

öyle buyurmutun "Kyamet gününde kullar hesaba durduu zaman kan

damlayan klçlarn omuzlarna dayam kiiler gelip Cennet kapsnn önünde

toplanrlar. «Bunlar kim?» diye sorulunca: «Bunlar ehitlerdir, diri kalp

’ Ahmed 29/203-205 (17657-17658), Taberânî 17/125, 126 (310, 311), bn Hibbân (4663)

ve Beyhakî (9/164), uab (4261), el-Ba's (257). Müsned'in muhakkikleri: "isnad zayftr"

demilerdir.
1 Müslim 1886 (119) ve Hâkim (2/119, "sahih").

i Ahmed 28/491493 (17253, 17254). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi

hadistir. Bunun da isnad hasendir" demilerdir.
4 Ahmed 29/425 (17894) ve Nesâî (3153). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi

hadistir. Bunun da isnad zayftr" demilerdir.
s Tirmizî (1668, "sahîh"), Nesâî (3161), bn Mâce (2802) ve bn Hibbân (4655). Hason

sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1362).
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rzklandnlmlard» denilir.

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât'da Nuaym b.

Hemmâridan bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber'e [saylat* Bbyhi maUm): “Hangi

ehitler daha üstündür?” diye sorunca Allah Resulü (»lUehv aleyh «»«em) u
karl verdi: "Dümanla karlatklar zaman ardna dahi dönüp bakmayan

ve ölünceye kadar savaanlardr. Böylesi ehitler, Cennette en yüksekte bulunan

evlerde otururlar. Yüce Allah onlara bakp gülümser. Yüce Allah da dünyada

iken bir kula gülümsedii zaman kyamet gününde o kii için artk hesap

olmaz ."

1

Taberânî'nin Ebû Saîd el-Hudrfden bildirdiine göre Resûlullah Miatla* aleyh

«nllm) öyle buyurmutun "Kyamet gününde Allah katnda en üstün ehitler,

savata en ön safta durup düman gelince arkalarna dahi dönüp bakmayan ve

öldürülünceye kadar savaan kiilerdir. Böylesi ehitler Cennette en yüksekte

bulunan evlerde otururlar. Yüce Allah onlara bakp gülümser. Yüce Allah da

dünyada iken gülümsedii kiileri kyamet gününde hesaba çekmez.''

3

bnuM-Münzir, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamberim (tatiaiMu aleyh «niten)

yannda ehitlerden sözedilince öyle buyurdu: "ehidin yere dökülen kam

henüz kurumadan Cennetteki eleri, yavrularn ssz bir yerde kaybetmi de

bulmu ceylanlar gibi yanna koarlar. Her birinin de elinde dünya ve

içindekilerden daha deerli olan birer giysi bulunur."*

Nesâî, Râid b. Sa'd vastasyla bir sahabiden bildirir: Adamn biri: “Yâ

Resûlallah! Neden bütün müminler kabirde azaba maruz kalrda ehit böylesi

bir azaptan emin klnr?” diye sorunca, Allah Resûlü (seiBlahu aleyhi voseliem):

"Savarken bann üzerinde çakan klçlar azap olarak ona yetmitir

"

1

Taberânî, M. el-Evsal (1998). Heysemî, Mecmuu'z-Zeuâid'de (5/295) der k: ''snadnda

Fadl b. Yesâr vardr. Ukayl onun için: "Rivayetleri desteklenmemitir" demitir."

1 Ahmed 37/144 (22476), Ebû Ya'lâ (6855) ve Beyhakî (986). Müsned'in muhakkikleri:

"Kavî hadistir" demilerdir.

* Taberânî. M. el-Evsat (4131). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/292) der ki; "Hadisi

Taberânî, M. el-Evsafta Anbese b. Saîd b. Aban kanalyla rivayet etmitir. Dârakutnî,

Anbese'yi güvenilir bulmutur ki kendisine zayf diyen biri yoktur. Dier raviler de

Sahîh'in ravilerdir."

4 bn Mâce (2798). Çok zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îfSünen bn Mtke, 615).
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karln verdi .

1

Hâkim, Enes’ten bildirir: Siyah tenli bir adam Hz. Peygamber'e (uWu aievh

»eeienj gelip: "Yâ Resûlallah! Siyah tenli, kötü kokulu, çirkin suratl ve mal

olmayan biriyim. Ben de kafirlerle ölene kadar savarsam nereye giderim?"

diye sorunca, Allah Resûlü (saiiBahu dert» «safar): "Cennete gidersin " karln
verdi. Sonrasnda adam öldürülene kadar kafirlerle savat. Öldükten sonra

Resûlullah (ulUW» «M* mdiem) yanna geldi ve: "Yüce Allah yüzünü beyaz, kokunu

ho, maln da çok kld " buyurdu. Oradakilerden birine de ölen siyah adam
kastederek: "Bunun, Cennet hurilerinden olan eini gördüm. Huri onunla

çekiip cübbesinin alhna girmek istiyordu" buyurdu .

1

Beyhakî, Ibn Ömer’den bildirir: Hz. Peygamber (allalMu aleyhi mailem) ashabyla

birlikte çkt bir gazada bir bedevinin çadrna urad. Bedevi çadrnn

kenann kaldrp; "Bunlar kim?” diye sorunca, oradakiler: "Bunlar Resûlullah

(sellaJlahu Bayt vesellem) ile ashab, savaa çkmlar*' dediler. Bunun üzerine bedevi

onlarla birlikte savaa katld. Sava sonras Resûlullah (ufluiah aleyhi metinm) onun

için: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki o adam Cennet krallarndan biri

oldu" buyurdu. Sonra cesedinin yanna gelip baucunda oturdu. Allah Resûlü

neeliydi ve gülüyordu. Bir ara yüzünü baka yöne çevirdi. Ashab: "Yâ

Resûlallah! Demin neeliydin ve gülüyordun. Ne oldu da ondan yüz çevirdin?"

diye sorduklannda, Allah Resûlü: "Yüce Allah'n onun ruhuna verdii deer

ile yapt ikram görünce neelenip sevindim. Yüz çevirmeme gelince ise

Cennet hurilerinden olan ei u an baucunda duruyor " karln verdi.*

Hennâd, Zühd*de, Abd b. Humeyd ve Taberânî, Abdullah b. Amr*dan

bildirir: Kanndan ilk damlann yere dümesiyle birlikte ehidin geçmi

günahlan balanr. Sonrasnda Yüce Allah kendisine iki melek gönderir.

Melekler yanlarnda ona Cennetten reyhan ile giysi getirirler. Semann dört

bir yanndaki melekler de: "Sübhanallah! Bu gün yerden çok ho bir koku,

ho bir esinti geldi" derler. Meleklerle birlikte urad her semann kaps

kendisine açlr. Karlat her melek ona hayr dua edip bir sonraki semay a

kadar ona elik eder. Rahmân'n huzuruna vardnda ise yanndaki

1 Nesâ (2052). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesaî, 1940).

J Hâkim (2/93, 94. "sahili").

5 Beyhakî, uab (4317). el-Münzirî, Terîb'de (2/325) isnadnn hasen olduunu

söylemitir.
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meleklerden önce secdeye kapanr. Ondan sonra da melekler secdeye gider.

Sonrasnda Yüce Allah onun ehitlerin yanna götürülmesini emreder. Dier

ehitlerin yanna gittiinde onlar yeil bahçelerde ipekten çadrlar içinde

bulur. Yanlannda da oynayan ve onlar elendiren bir öküz ile büyük bir balk

vardr. Balkla öküz hergün baka bir oyun oynarlar. Öküz Cennetteki nehre

iner. Akam olduu zaman boynuzuyla bala vurur, ehitler için onu keser.

Bal yedikleri zaman etinde Cennetteki tüm nehirlerin kokusunu bulurlar.

Öküz de gece boyu Cennette yaylr durur. Sabah olduu zaman da bu sefer

balk kuyruuyla öküze vurur, onu keser. ehitler öküzün etinden yedikleri

zaman Cennetteki tüm meyvelerin tadn bulurlar. Sabah akam Cennetteki

yerlerine bakar ve biran önce kyametin kopmas için Allah'a dua ederler.

Mümin vefat ettii zaman Yüce Allah ruhunu almalan için iki melei

Cennetten reyhan ve bir hrka ile iki melei yanna gönderir. Yanna vardklan

zaman canna: “En mutmain olan nefis! Reyhanlar içinde yeni mekanna ve

sana öfke duymayan Rahmân'n katna çk!" derler. Bu çan üzerine nefis,

kiinin duyabilecei en güzel kokulardan birini saçarak bedenden çkar.

Semann dört bir yanndaki melekler de: "Sübhanallah! Bu gün yerden çok

ho bir koku, ho bir esinti geldi" derler. Meleklerle birlikte urad her

semann kaps kendisine açlr. Karlat her melek ona hayr dua edip bir

sonraki semaya kadar ona elik eder. Rahmân'n huzuruna vardnda ise

yanndaki meleklerden önce secdeye kapanr. Ondan sonra da melekler

secdeye gider. Sonrasnda Yüce Allah, Mîkâil’i çarr ve: “Kyamet gününde

senden geri isteyene kadar bu nefsi götürüp dier mümin nefislerin arasna

koy" emrini verir. Sonra kabrinin enine yetmi, boyuna da yetmi (arn)

kadar geniletilmesini emreder. Kabrinin içinde reyhanlar biter ve ipeklerle

döenir. Eer ezberinde Kuriân'dan âyetler varsa bu âyetlerin nuru

kendisinin giysisi olur. Yoksa da kendisine günei andran bir nur verilir. Kabri

içinde yeni evlenen damat gibidir ve onu oradan ancak en sevdii kii

(hurilerden olan ei) uyandrr.

Kâfir öldüü zaman ise Yüce Allah cann teslim almak üzere iki melei,

olabilecek en pis ekilde kokan ve çok sert, kaba olan bir kuma parçasyla

gönderir. Ona da: “Çk ey habis nefis! Kendin için ne kötü bir yer hazrladn!"

denilir. Kafirin nefsi daha önce görülmemi pis bir koku saçarak çkar. Sonra

emir verilerek kabri, kemikleri birbirine girecek ekilde darlatrlr. Üzerine

deve boynunu andran ylanlar gönderilir. Bu ylanlar onun etini yemeye
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balarlar. Bana görmeyen, konuamayan ve duymayan melekler konulur ki

ne sesini duyarlar, ne de onu görürler. Bu ekilde ona acmadan vurmaya

balarlar. Kafir de mezannda bu azaptan kurtulmak ve bir an önce

Cehennemdeki yerine gitmek için kyamet kopsun diye Yüce Allah'a dua

eder.

1

Tayâlisî, Tirmizî ve Beyhakî, uab’da Ömer b. el-Hattâb'tan bildirir:

Resûlullah (uUalbhu aleyh resîHem): "ehitler dört snftr. Biri salam bir imana

sahiptir, dümanla karlat zaman da Yüce Allah'a verdii söze sadk kalp

öldürülene kadar savar. Böylcs bir kiiye (kyamet gününde) insanlar

balarn kaldrp bakacaklardr" buyurdu ve göstermek için o da ban
kaldrd ki bandaki külah dütü. (Ravi der ki: Külah düen kii bunu

anlatrken gösteren Ömer de olabilir.) Sonra öyle devam etti: "te böylesi

kiiler ehitlik makamnn ilk derecesinde bulunurlar. Bir dieri de yine salam

bir imana sahiptir, ancak dümanla karlat zaman korkudan sanki derisi

akasya aacnn dikeniyle çiziliyor gibi olur. Kör bir ok da gelip ona isabet eder

ve öldürür. Bu da ehitlik makamnn ikinci derecesinde bulunur. Bir dieri de

iyi amellerinin yannda kötü amalleri de olan mümin kiidir. Böylesi bir kii

dümanla karlatnda Yüce Allah'a verdii söze sadk kalp savar ve ölür.

Bu da ehitlik makamnn üçüncü derecesindedir. Bir dier kii de çokça günah

ilemitir. Dümanla karlatnda öldürülene kadar savar. Bu da ehitlik

makamnn dördüncü derecesindedir."
2

Ebû Dâvud ve bn Hibbân'n bildirdiine göre Resûlullah {obUu aleyh «aifari:

"ehit, ailesinden yetmi kiiye efaatçi klnr" buyurmutur.
3

Taberânî ve Beyhakî'nin el-Ba's ve'n-Nuûr2de bildirdiine göre Yezîd b.

ecere öyle derdi: nsanlar önce namaz için, sonra da sava için saf

tuttuklan zaman semann, Cennetin ve Cehennemin kaplan açlr. Cennet

hurileri de süslenip onlan seyretmeye koyulurlar. Kii düman üzerine

saldnya geçtii zaman: "Allahm! Ona yardm et!" diye dua ederler. Dönüp

’ Hennâd (168, muhtasar bir ekilde) ve Mecmau 'z-ZevSicfde (2/327, 328) geçtii üzere

benzerini Taberârû.
1
Tayâlisî (45), Tirmizî (1644) ve Beyhakî (4262). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da':/

Sünen et-Tirmizî, 279).

3 Ebû Dâvud (2522) ve bn Hibbân (4660). 5ahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2201).
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kaçt zaman ise ondan gizlenir ve: "Allahm! Onu bala” derler. Bunun için

dümana kar cesur olun ve Cennet hurilerini hüsrana uratmayn. Savaan

birinizden dökülen ilk kan damlas iledii tüm günahlarna keffaret olur.

Yanna Cennet hurilerinden iki e iner. Yüzündeki tozu togra silip: "Bizimle

olma zamann geldi” derler. O da: "Sizin de benimle olma zamannz geldi”

karln verir. Sonra ona insan elinden çkmam, Cennette bitip dokunmu

yüz tane giysi giydirilir ki hepsi de iki parmak arasna konulsa sarlar... Bilin

ki klçlar Cennetin anahtarlandr.
1

Beyhakî, uab*da Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed et-Teymî'den bildirir:

Kâsm b. Osman el-CûTnin öyle dediini iittim: Kâbe'yi tavaf ederken bir

adamn hep: "Allahm! htiyaç sahiplerinin ihtiyacn giderdin, ama benim

ihtiyacm gidermedin” deyip durduunu gördüm. Adama: "Neyin var hep

ayn eyi söyleyip duruyorsun?” diye sorduumda öyle dedi: "Sana sebebini

anlataym. Deiik beldelerden yedi kii düman topraklannda bir savaa

katlm ve esir dümütük. Boynumuzu vurmak üzere bizi ayrdklarnda

semaya baktm. Açlm yedi kap ve her biri bir kapnn yannda duran Cennet

hurilerinden yedi tane huri gördüm. çimizden biri öne alnp boynu

vurulunca hurilerden biri elinde mendille adamn yanna indi. Bu ekilde alt

kiinin boynu vuruldu. Geriye ben, bir kap ve kapda duran bir huri kaldk.

Boynum vurulmak üzere öne alndmda içlerinden biri beni balamak
istedi. Boyunlarmz vuran kii de beni o adama balad. Bunun üzerine

semadaki kapnn yannda duran hurinin: "Neler kaçrdn biliyor musun ey

mahrum!” dediini iittim. Sonrasnda kapy kapatt. Kardeim! te ben de

kaçrdm eylere yanyorum.” Ben bu adamn boynu vurulan dier alt

kiiden daha üstün olduunu düünüyorum. Zira onlarn göremediklerini

kendisi görmü ve kaçrdklarnn hasretiyle amel etmek için hayatta

braklmtr .

2

Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî'nin el-Esmâu ve's-Sifât ’da bn Mes'ûd'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aMn »eseiM öyle buyurmutur: " Yüce Allah,

iki kiinin halini beenir. Bunlardan biri eini, sevdii uykusunu ve yatan
brakp Allah katnda olanlar arzu ederek ve azabndan korkarak namaza kalkan

kiidir. Bir dieri de Allah yolunda savarken arkadalaryla birlikte önce

’ Taberânî 22/246 (641) ve Beyhakî (617).
5

Beyhakî (4326).
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kaçan, ancak kaçmann vebal ve sorumluluunu düünerek tekrar sava alanna

dönüp öldürülen kiidir. Ki böylesi kii hakknda Yüce Allah meleklere: «u
kuluma bakn! Katmda bulunanlara rabet ederek ve azabmdan korkarak

kaçtktan sonra geri döndü ve öldürüldü» buyurur.’

Beyhakî'nin el-Esmâu ve's-Sifâfda Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Hr.

Peygamber (wisi*u «tarh «srim) öyle buyurmutur: "Ûç kiiyi Yüce Allah sever,

durumlarna tebessüm eder ve ho karlar. Biri dümanla karlatnda
cann ortaya koyup savar. Sonunda da ya öldürülür, ya da Yüce Allah

kendisine zaferi ihsan eder ve: «Kuluma bakn! Nasl da benim için cann

ortaya koydu» buyurur. Bir dieri de güzel bir kars ve yumuack bir yata
dururken ehvetim brakp gece namazna kalkan, Allah' zikreden, yalvarp

yakaran kiidir ki istese bunlar yerine ehvetine bakard. Bir dieri de kervanla

birlikte yolculukta olan, konakladklarnda sohbetle geceyi eden, herkes yattktan

sonra da imkan iyi de olsa kötü de olsa seher vakti ibadete kalkan kiidir."
2

Hâkim’in Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saitafahu afeyto «asim:

"Samimi bir ekilde Allah yolunda savamay dileyip de normal bir ekilde ölen

kiiye Yüce Allah ehit sevab verir” buyurmutur.

3

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim'in Sehl b.

Umâme b. Sehl b. Huneyften, o babasndan, o da dedesinden naklen

bildirdiine göre Resûlullah (saHeiiaht efeyhi veseiiam): "Samimi bir ekilde ehadeti

isteyen kii yatanda ölse dahi Yüce Allah onu ehitlerin derecesine ulatrr'

buyurmutur.
4

Ahmed ve Müslim’in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «seiM:

"Kii samimi bir ekilde ehadeti istedii zaman ona ulaamasa da kendisine

ehit sevab verilir" buyurmutur.
5

1

Ebû Dâvud (2536), Hâkim (2/112, "sahih") ve Beyhakî (984, lafz kendisinindir).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebi Dâvud, 2211).
1 Beyhakî (983). Heysem!, Mecmau r-Zmâdde (2/255) der ki: "Hadisi Taberânî, M. el-

Kebîr
1de rivayet etmitir. Ravileri de güvenilirdir."

3 Hâkim (2/77, "sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahihu'l-Câmi', 6153).

4 Müslim (1909), Ebû Dâvud (1520), Tirmizî (1653), Nesâî, S.el-Kübrâ (3162), bn Mâce

(2797) ve Hâkim (2/77).

5 Müslim (1908). Ahmed'in Müsnrd'in de bu hadisi bulamadk.
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"Onlar yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin
davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranp iyilik

edenlere ve Allah'a kar gelmekten saknanlara büyük bir

mükâfat vardr. Onlar öyle kimselerdir kir insanlar

kendilerine, «nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan

korkun» dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd ve

«Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler. Bundan
dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir

fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n rzasna
uydular. Allah, büyük lütuf sahibidir. te o eytan, ancak
kendi dostlarn korkutur. Eer mümin iseniz onlardan

korkmayn, benden korkun." (ÂU im™. Sur. 172 . 1 75 )

bn shâk, bn Cerîr ve Beyhakî, Delâl’öe Abdullah b. Ebî Fiekr b.

Muhammed b. Amr b. Hazm'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiiatm aleyhi «seiiem) Uhud

sava sonras müriklerin peinden Hamrâu’l-Esed bölgesine kadar gitti. Ebû

Süfyân ile dier mürikler dönü yolunda toplanp: "Onlarn kökünü

kazmadan dönüe geçtik. Geri dönüp kalanlarn da öldürelim" dediler ve

Resûlullah Mdiahu aleyhi vaseiiem) ile ashâbna geri dönmek istediler. Ancak Hz.

Peygamber'in (»Oaiiehu aleyhi veseiiem) pelerinden bir birlik gönderdii haberini alnca

Ebû Süfyân ile dier mürikleri bir korku sard. Oradan Abdulkays oullarna

ait bir kervan geçince Ebû Süfyân onlara: “Muhammed'e haber verin,

toplandk ve köklerini kazmak için onlara geri dönüyoruz" dedi. Bu kervan

Hamrâu'l-Esed'de Resûlullah {uiidiahu aleyh veseibn) ile karlanca Ebû Süfyân'n

dediini ilettiler. Resûlullah (sallallahu aleyh nuilem) ve yanndaki Müslümanlar: "Allah

bize yeter, o ne güzel vekildir" karln verdiler. Bunun üzerine: "Onlar
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yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten

saknanlara büyük bir mükâfat vardr. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar

kendilerine, «nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan korkun»

dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel

vekildir!» dediler. Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine

hiçbir fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n rzasna uydular.

Allah, büyük lütuf sahibidir. te o eytan, ancak kendi dostlarn korkutur.

Eer mümin iseniz onlardan korkmayn, benden korkun*' âyetleri nazil

oldu.
1

Mûsa b. Ukbe, Meâzî’de ve Beyhakî, Delâil ’de bn ihâb'dan bildirir. Ebu

Süfyân'n Bedir sava sonras bir sonraki yl yine geleceini söylemesi üzerine

Bedir savann ertesi yl Resûlullah (taüaMu sMi «alemi Müslümanlarn sava için

hazrlanmalann istedi. eytan da insanlardan olan dostlann kullanarak

Müslümanlann üzerine sald. Bunlar Müslümanlara gelip: “Mürikler gece

karanln andran kalabalkta asker toplad. Sizinle savap sizi yok etmek

istiyorlar. Dikkatli olun! Onlarn karsna çkmayn” diyerek onlar

korkutmaya çaltlar. Ancak Yüce Allah Müslümanlan eytann bu tür

korkutmalanndan korudu. Yüce Allah’n ve Resûlullah'n Csaneflahu aleyhi vüseiiem

çansna icabet ettiler ve yanlarna ticaret mallan da alp Bedir’e doru

çktlar. “Ebû Süfyân'la karlarsak -ki zaten onun için gidiyoruz- onunla

savanz. Karlamadmz takdirde de ticaretimizi yapanz” dediler. Zira

Bedir ovas Araplann her yl panayr yapp pazarlar kurduu bir yerdi.

Müslümanlar Bedir'e geldiler ve kurulan pazarda ticaretlerini yapp ilerini

gördüler. Ebû Süfyân ve askerleri ise söz verdikleri gibi oraya zamannda

gelmediler. Bedir ovasna urayan bn Humâm: “Bunlar kim?” diye sorunca,

kendisine: “Bunlar Resûlullah (saiUMu eieyh mallm) ile ashab. Ebû Süfyân ile

Kureylileri bekliyorlar” denildi, ibn Humâm, Kureylilere gelip durumu

anlatnca Ebû Süfyân korktu ve gitmekten vazgeçip Mekke'ye geri döndü.

Resûlullah (sailallahu aleyhi vBseilem) Yüce Allah’tan nimet ve lütuflarla Medine'ye

1

Âl-i mrân Sur. 172-175
3 bn shâk (Sîrelu bn Hiâm, 102, 103), bn Cerîr (6/246-248) ve Beyhakî (3/315, 316).
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döndü. Bu gazveye Sevik Gazvesi denildi ve hicri 3. yln aban aynda

gerçekleti.
1

bn Ceririin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir:

Uhud sava sonras olanlardan sonra Yüce Allah, Ebû Süfyân’n kalbine korku

verince geri dönmedi ve Mekke'ye doru yoluna devam etti. Hz. Peygamber

issiBiahu aleyhi «îeiiem): "Ebû Süfyân sizin bir ksmnza zarar vermiti. Çeri dönüp

tamamlamak istedi, ancak Yüce Allah onun kalbine korku sald" buyurdu.

Uhud sava evvâl aynda olmutu. Tüccarlar da Zilka'de aynda Medine'ye

gelir Küçük Bedir denilen mevkide her yl bir defa konaklarlard. O yl

tüccarlar geldiinde Müslümanlar Uhud’da yara almlard. Bu durum da

güçlerine gitmi Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu yönde ikâyette

bulunmulard. Bunun üzerine Hz. Peygamber MdMu dsyh veraflem):
"
Onlar imdi

hac için de geri dönüyorlar. Gelecek yla kadar da bir daha sava için

toparlanamazlar. Pelerinden gidelim" buyurdu. Ancak eytan, dostlarna

gelip: “Mürikler size kar çok sayda kii topladlar” dedi ve onlan korkuttu.

Bu korkuya kaplanlar Resûlullah'n (seiiaUriu aleyhi veseM peinden gitmeyi kabul

etmedi. Resûlullah (saMata efeyü «uaiiemi: "Yanmda kimse gelmese de tek bama
onlarn peinden gideceim!" buyurunca içlerinde Ebû Bekr, Ömer, Ali,

Osmân, Zübeyr, Sa’d, Talha, Abdunrahman b. Avf, Abdullah b. Mes'ûd,

Huzeyfe b. el-Yemân ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'nda bulunduu yetmi kii

onunla birlikte yola çkt. Safrâ vadisine kadar Ebû Süfyân'n peinden gidip

izini aradlar. Bunun üzerine Yüce Allah: “Onlar yaralandktan sonra Allah'n

ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranp

iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten saknanlara büyük bir mükâfat

vardr"
2
âyetini indirdi.3

Nesâî, bn Ebî Hatim ve TaberânîYin sahih bir senedle krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: Mürikler Uhud sava sonras

dönüe geçtikleri zaman birbirlerine: “Ne Muhammed'i öldürebildiniz, ne de

Müslümanlann kzlarn ele geçirdiniz. Ne kötü yaptnz! Hadi geri dönün!”

demeye baladlar. Resûlullah (iBBllahu Bieyh vesilem) bunu duyunca Müslümanlan

pelerinden gitmeye çard. Bunun üzerine Müslümanlar Hamrâu’l-Esed'e

1 Beyhâkî (3/384).

1
ÂJ-i mrân Sur. 172

3 bn Cerîr (6/242, 243).
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veya Anebe kuyusuna kadar onlan takip ettiler. Ebû Süfyân: "Gelecek yl

geliriz" deyip yoluna devam edince Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vtuiiem] de geriye

göndü. Bu da bir gazve saylyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar

yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten

saknanlara büyük bir mükâfat vardr"’ âyetini indirdi. Ebû Süfyân, Uhud'dan

aynlrken Allah Resûlü'ne: “Gelecek yl Bediride, arkadalanmtz

öldürdüünüz yerde görüeceiz!" demiti. Bir sonraki yl Müslümanlardan

korkak olanlar sava göze alamayp geri dönerken cesur olanlar hem savaa,

hem de ticarete hazrlandlar. Söz konusu yere geldiklerinde müriklerden

kimseleri göremediler. Sava olmaynca da ticaretlerini yapp döndüler. Yüce

Allah bu konuda da: "Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla

kendilerine hiçbir fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n rzasna

uydular
" 2

âyetini indirdi .
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, krime'den bildirir: Resûlullah (nOsishu

vesBibm) Küçük Bedir denilen bölgeye çkt. Yannda Uhud savanda

yaralananlar da vard. Zira Ebû Süfyân, Uhud sava sonras bir sonraki yl

burada karlamak üzere söz vermiti. Bedevinin biri Resûlullah (saileibhu aM<

veseiiem) ile ashabn gördü. Daha sonra Mekke'ye gidip Ebû Süfyân ile

arkadalann görünce onlara:

“Muharnmed ile yanndakilerden kaçp da buraya geldim

rma veya kuru 2ü

m

taneleri kadar kalabalklard
”
dedi.

Ebû Süfyân: “Sen ne diyorsun?" diye sorunca, bedevi: "Muharnmed ile

ashab Küçük Bediride toplanmlar" karln verdi. Bunun üzerine Ebû

Süfyân: "Onlar bir ey söyledi mi sözlerinde dururlar. Biz ise söz verir, ama

sözümüzde durmayz" dedi. Resûlullah (taUaiiahu aiyhi veseiiem) ile ashab bu

çklannda bedevilerden bir eyler elde edip geri döndüler. te: "Onlar

yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten

saknanlara büyük bir mükâfat vardr. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar

’ Âl -i mrân Sur. 172
1
Âl-i Imrân Sur. 173

1 Nesâî (11083), bn Ebî Hatim 3/816 (4510) ve Taberânî (11632).
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kendilerine, «nsanlar s2e kar ordu toplamlar, onlardan korkun»

dediklerinde, bu sö2 onlarn imann artrd ve «Allah bi2e yeter, O ne güzel

vekildir!» dediler. Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine

hiçbir fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n ri2asna uydular
"1

âyetleri bu konuda nazil olmutur .

2

bn Ebî Hâtim, Haan (-1 Basri)’den bildirir: Ebû Süfyân ile yanndaki

mürikler Uhud savanda o kadar müslümam öldürüp yaraladktan sonra

geri döndüler. Resûlullah (safciBhu sleyt ««iem): "Ebû Süfyân geri dönmek istedi,

ancak Yüce Allah unun kalbine korkuyu sald. Benimle unlarn peinden kim

gider?" buyurdu. Sonrasnda Resûlullah (ullallahu eteri» «seiten), Ebû Bekr, Ömer,

Osmân, Ali ve ashâb'dan baz kiiler müriklerin peine dütüler. Ebû Süfyân,

Hz. Peygamber'in Meilahu aleyhi nnihm) peine dütüü haberini alnca karlat
bir ticaret kervanna: “Muhammed'in geri dönmesini salayn, çok sayda

kiiyi topladmz ve onlann üzerine döneceimizi söyleyin, size u u kadar

mal vereyim" dedi. Tüccarlar gelip bunu Hz. Peygamber'e (safliiahu aleyhi mailem)

bildirdiklerinde:
"
Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" karln verdi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Onlar yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin

davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve

Allah'a kar gelmekten saknanlara büyük bir mükâfat vardr"9 âyetini

indirdi .

4

bn Cerir ve bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Bana bildirilene göre

Ebû Süfyân ve ordusu Uhud sava sonras dönüe geçince, Müslümanlar:

“Yâ Resûlallah! Bunlar Medine'ye saldracak!" dediler. Allah Resûlü (sstiaiiohu deyti

vEsellem) de:
"ayet yük ve eyalarm bir kenarda brakp atlarna binmilerse

demek ki Medine'ye saldrmay düünüyorlardr. Ancak atlarm brakp yük ve

eyalaryla ilgileniyorlarsa Yüce Allah onlann kalplerine korku vermi ve

Mekke'ye dönecekler demektir" buyurdu. Müriklerin yük ve eyalanyla

ilgilendikleri görülünce Allah Resûlü (saiiaMu aleyhi veseiiam) hâlâ güçlü oiduklann

göstermek için müriklerin peinden gidilmesini istedi. Bunun üzerine iki

veya üç gün müriklerin peinden gittiler. Bu konuda da: "Onlar

** Âl- i mrân Sur. 172-174
3 bn Ebî Hatim 3/816 (4511).

3 Âl-i mrân Sur. 172

4 bn Ebî Hâtim 3/816, 817 (4512).
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yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten

saknanlara büyük bir mükâfat vardr"

1

âyeti nazil oldu .

3

Saîd b. Mansûr, Ibn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, ibn Mâce, Ibn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin Delâil'de

bildirdiine göre Hz. Âie: "Onlar yaralandktan sonra Allah'n ve

Peygamberinin davetine uyan kimselerdir ...'3 âyetini açklarken Urve'ye

öyle demitir: "Yeenim! Baban Zübeyr ile Ebû Bekr de âyette zikredilen

kiilerdendi. Uhud savanda Hz. Peygamber (Ejisishu bM* wsdi«m) o eylere maruz

kaldktan sonra mürikler çekildi. Ancak Allah Resulü onlann geri

dönmesinden endie etti ve: "Kim onlann peinden gider?" diye sordu. Bu

çans üzerine içlerinde Zübeyr ile Ebû Bekriin de bulunduu yetmi

Müslüman bu görevi üstlendi ve müriklerin peine dütüler. Mürikler,

Müslümanlarn pelerinden geldiini duyunca da Mekke yolunu tuttular.

Müslümanlar mürikleri ortalkta göremeyince geri döndüler. Yüce Allah

bunu: 'Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir

fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n rzasna uydular
"4

âyetiyle

ifade etmitir.

5

bn Sa'd, ibn Ebî Hâtim ve Ibn Asâkir, ibn Mes'ûd’dan bildirir: 'Onlar

yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan

kimselerdir ..."
5
âyeti biz onyedi kii hakknda nazil oldu.

7

bn Cerîr, krime’den bildirir: Uhud sava evvâl aynn onbeinde

Cumartesi günü oldu. evvâl aynn onaltsnda yani bir sonraki gün

Resûlullah'n (saiiaiiahu sieyhi veseiiem) münadisi dümann peinden gitmek için

Müslümanlann hazrlanmas, ancak sadece bir önceki gün savata

bulunanlarn katlmas çansn yapt. Câbir b. Abdillah: “Yâ Resûlallah!

1

Âl-i mrân Sur. 172
1 bn Cerir (6/243) ve bnu'l-Münzir (1184).

3 Âl-i mrân Sur. 172
4
Âl-i mrân Sur. 174

3 Saîd b. Mansûr
(Tefsir, 545), bn Ebî eybe (12/94), Buhârî (4077), Müslim (2418), bn

Mâce (124), bn Cerîr (6/243, 244), bnu’l-Münzir (1185), bn Ebî Hâtim 3/815 (4507),

Hâkim (2/298) ve Beyhakî (3/312).

6
Âl-i mrân Sur. 172

7 bn Sa'd (3/152, 153), bn Ebî Hâtim 3/816 (4509) ve bn Asâkir (33/80).
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Babam ölmeden bana yedi kzkardeimi emanet etti ve: “Olum! Bu kadnlan

erkeksiz brakmak ne bana ne de sana yakr. Resûlullah (gailelisini aisyhi resHm>) ile

birlikte cihada katlma konusunda seni kendime tercih edecek de deilim.

Onun için kardelerinin banda sen dur" dedi. Ben de balannda durup

savaa katlmadm" deyince, Resûlullah (saiiaiiehu aiayh vuseiiem) onun da katlmasna

izin verdi. Resûlullah'n (siidiahu aleyhi mailem) bu ekilde dümann peinden

çkmas, onlara hâlâ güçlü olduunu, savata olanlarn kendilerini zayf

düürmeyeini göstermek ve onlan korkutmak içindi .

1

ibn Ishâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Hz. Âie'nin azatls

Ebu's-Sâib'den bildirir: Resûlullah'n (saiisiiatu aleyhi vesilem) ashabndan ve

Abdulehel oullarndan, ühud savana katlan bir adam öyle anlatt: Bir

kardeimle birlikte Uhud savana katldk ve her ikimiz de yaral bir ekilde

geri döndük. Resûlullah (saiialahu aleyhi vesilem) dümann peinden çkma çans

yapnca kardeime öyle dedim veya o bana dedi: “Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi

resellere) katlaca bir savatan geri mi kalacaz? Ancak bineimiz yok üstelik

ar yaralanmz var." Buna ramen Resûlullah MUiahu aleyhi reseitem) ile birlikte

çktk. Benim yaram kardeimin yarasndan daha hafifti. Yolda giderken

bineimiz olmad için takattan kesilince onu tayordum, dinlenince de

yürümeye devam ediyordu. Sonunda Müslümanlann topland yere ulatk.

Oradan Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi maiinm) ile birlikte müriklerin peinden Hamrâu'l-

Esed bölgesine kadar gittik. Orada Pazartesi, Sal ve Çaramba günleri olmak

üzere üç gün kaldk sonrasnda Medine'ye döndük. Bu konuda da: "Bundan

dolay Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalk dokunmadan

geri döndüler ve Allah'n rzasna uydular
*1

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Allah'n ve Resulünün

davetine uyanlardan biri de Abdullah’t" demitir.
4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: t ji;
l
>-"

1

buyruunu açklarken: “Âyette ‘Karh’ ifadesinden kast yaralanmalardr"

demitir.

2

’ bn Cerir (6/240).

1
Âl-i mran Sur. 174

* bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 101), bn Cerîr (6/240, 241) ve bnu’l-Münzir (1189).

4 bn Cerîr (6/244).
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Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: " U o» ^
eklinde okurdu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: "Onlar

yaralandktan sonra Allah'n ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.

Onlardan güzel davranp iyilik edenlere ve Allah'a kar gelmekten

saknanlara büyük bir mükâfat vardr"4
âyeti ile: "Onlar öyle kimselerdir k,

insanlar kendilerine, «insanlar size kar ordu toplamlar, onlardan

korkun» dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd ve «Allah bize yeter, O

ne güzel vekildir!» dediler
"5 âyetini birbirinden ayrarak okuyun .

6

bn Cerîr, Süddî'den bildirir: Ebû Süfyân ile ordusu Uhud sava sonras

Resûlullah (uUtUu ufe^ »taifen) ve ashâbn brakp döndüklerine piman olunca

yolda: “Çeri dönüp köklerini kazyalm!” dediler. Ancak Yüce Allah kalplerine

korkuyu sald ve dönmeye cesaret edemediler. Karlatklan bir bedeviye

para verip: "Muhammed ve ashabyla karlarsan, büyük bir kalabalkla

onlara geri döndüümüzü söyle” dediler. Ancak Yüce Allah bunu

Resûlullah'a (sallallehu Bayti vesBlam) bildirdi. ReSÛlullah (sallallahu aleyhi vesellem) de müriklerin

peinden Hamrâu'l-Esed bölgesine kadar gitti. Yolda karlatklan bedevi

onlara müriklerin büyük bir kalabalkla geri döndüklerini söyledi. Allah

Resûlü ve ashab: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir
"7

dediler. Sonra

Hamrâu'l-Esed bölgesinden Medine’ye döndüler. Yüce Allah onlar ve bedev*

hakknda: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine, «nsanlar size

kar ordu toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu söz onlarn

imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler
"8

âyetin;

indirdi .

9

bn Sa'd'n bildirdiine göre bn Ebzi: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar

kendilerine, «insanlar size kar ordu toplamlar, onlardan korkun»

’ ÂI-i mrân Sur. 173
J bnu’l-Münzir (1186).

* Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 541).

4
Âl-i mrân Sur. 1 72

s
ÂI-i mrân Sur. 173

* bn Ebî Hatim 3/817 (4514).

7 Âl-i imrân Sur. 173
8
Âl-i mrân Sur. 173

9 bn Cerîr (6/248).
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dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel

vekildir!» dediler
"1

âyetini açklarken öyle demitir: Ebû Süfyân bir

toplulua: “Muhammed’n ashabyla karlarsanz, büyük bir kalabalkla

onlara geri döndüümüzü söyleyin” dedi. Müslümanlar da kendilerine

verilen bu haberi duyunca: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir
"3

dediler.

Ibn Cerîr, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Ebû Süfyân, Uhud dönüü

Medine'ye ticaret mal götüren ve Hz. Peygamber'le Mbiiaiu aleyhi «sailem)

aralarnda anlamalar olan bir kervanla karlat. Onlara: "Muhammed ile

yanndakileri bizden uzaklatnrsanz sizi raz ederim. Peimizden geldiini

görürseniz büyük bir kalabalkla üzerlerine geri döndüümüzü ona söyleyin”

dedi. Kervandakiler Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »tellim) ile karlanca: "Ey

Muhammed! Ebû Süfyân büyük bir kalabalkla Medine üzerine yürüyecek.

âyet imkannz varsa geri dönün” dediler. Ancak bu haber Allah Resulü

(saiisiiahu aleyhi «aseier) ile yanndakilerin imanlann arttrmaktan baka bir ie

yaramad ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir
"3 karln verdiler. Yüce

Allah da bu konuda: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine,

«nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu

söz onlarn imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!»

dediler
"4

âyetini indirdi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirir: Uhud sava sonras Ebû

Süfyân ve mürikler dönüe geçtikten sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ile

ashabndan bir grup pelerinden gitti. Zu’l-Huleyfe’ye ulatklar zaman

bedeviler ve baz insanlar onlara: "Ebû Süfyân büyük bir kalabalkla üzerinize

doru geliyor” demeye baladlar. Ancak Müslümanlar: "Allah bize yeter, O

ne güzel vekildir
"6 karln verdiler. Yüce Allah da bu konuda: "Onlar öyle

kimselerdir ki, insanlar kendilerine, «nsanlar size kar ordu toplamlar.

' ÂI-i mrân Sur. 173
1
Âl-i imrân Sur. 173

}
Âl-i mrân Sur. 173

4
Âl-i mrân Sur. 1 73

5 bn Cerîr (6/249).
4
Âl-i mrân Sur. 173
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onlardan korkun» dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd ve «Allah

bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler"
1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Onlar

öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine, «insanlar size kar ordu

toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd

ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler"3 âyetini açklarken öyle

demitin Ebû Süfyân, Uhud veya Hendek sava için Kurey, atafân ve

Hevâzin kabilelerine haber gönderip Resûlullah'a (aMiahudeybmiiie.il) kar savaa

katlmalarn istedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi resellem) ile ashab da bundan

haberdar oldular. Bazlan: "Müslümanlardan bir gurup söz konusu yere gidip

baksalar sizin için hayrl olur” deyince, birkaç kii müriklerin topland

söylenen yere gidip baktlar. Ancak kimseleri göremeyince geri döndüler.

4

bn Merdûye ve Hatîb, Enes'ten bildirin Uhud savanda bazlan gelip: "Yâ

Resûlallah! Mürikler size kar çok büyük bir kalabalkla geldiler. Onlardan

korkun” deyince, Allah Resûlü: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir

karln verdi. Yüce Allah da bu konuda: "Onlar öyle kimselerdir ki,

insanlar kendilerine, «nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan

korkun» dediklerinde, bu söz onlann imann artrd ve «Allah bize yeter, O
ne güzel vekildir!» dediler"

6
âyetini indirdi .

7

bn Merdûye, Ebû Râfi'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiattu Bleyhi mailem) Hz. Ali

komutasnda bir gurubu Ebû Süfyân’n peinden gönderdi. Onlar gören

Huzâa kabilesinden bir bedevi: "Mürikler büyük bir kalabalkla üzerinize

geliyorlar” deyince, Müslümanlar: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"
8

karln verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi .

9

’ Âl-i mrân Sur. 173
1 bn Cerîr (6/249, 250).

9
Âl-i mrân Sur. 173

4 bn Ebî Hatim 3/818 (4518).

s Âl-i mrân Sur. 173
6
Âl-i mrân Sur. 173

7 bn Kesir, Tefsir'de (2/147) geçtii üzere bn Merdûye ve Hatîb (11/86).

8
ÂJ-i mrân Sur. 173

9 bn Kcsîr, Tefsîfde (2/147) geçtii üzere bn Merdûyeh.
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine, «nsanlar

size kar ordu toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu söz onlann

imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler"

1

âyetini

açklarken öyle demitir: Bunu diyen Ebû Süfyân’dr. Zira Uhud sava

sonras Resûlullah’a (siiaiiahu aleyhi vesdiem): "Gelecek yl Bedir'de, arkadalanmz

öldürdüünüz yerde sizinle karlaacaz" demi, Allah Resûlü de: "Olur"

karln vermiti. Bir yl sonrasnda Resûlullah Mallahu aleyhi veseUem} söz verdii

gibi Bedirie gitti. Kurulmu pazarlara denk gelince Müslümanlar ticaretlerini

yaptlar. "Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve iütufla kendilerine hiçbir

fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n nzasna uydular"
1

âyetinde

ifade edilen de budur. Buna Küçük Bedir Gazvesi denilmitir.

3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, ikrime’den

bildirir: Bedir ovas cahiliye döneminde pazarlarn kurulup ticaretin yapld
bir yerdi. Resûlullah (»HeHahu »»yh' «sdicm) de Uhud savandan bir yl sonra Ebû

Süfyân'a burada karlama sözü vermiti. Adamn biri Müslümanlarla

karlap: "Bedir'de müriklerden oluan büyük bir kalabalk var" deyince

korkak olanlar geri döndü. Cesur olanlar ise kendini hem ticaret, hem de

sava için hazrladlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"
4
dediler.

Medine'den çkp Bedir'e geldiler. Müriklerden kimseyi bulamadklar için

ticaretlerini yaptlar. Yüce Allah da bu konuda: "Onlar öyle kimselerdir ki,

insanlar kendilerine, «nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan

korkun» dediklerinde, bu söz onlann imann artrd ve «Allah bize yeter, O

ne güzel vekildir!» dediler. Bundan dolay Allah'tan bir nimet ve ütufla

kendilerine hiçbir fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n rzasna

uydular"5 âyetlerini indirdi .

6

1 ÂH mrân Sur. 173
1
Âl-i mrân Sur. 174

3 bn Cerîr (6/250), bnu’l-Münzir (1193) ve bn Ebî Hâtim 3/819 (4523).
4
Âl-i mrân Sur. 173

5 Âl-i mrân Sur. 173, 174
6 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 543), bn Cerir (6/251), bnu'l-Münzir (1194) ve bn Ebî Hâtim

3/818(4522).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarn imann artrd..."'

buyruunu alklarken: "man artar ve eksilir” demitir .

1

Buhârî, Nesâî, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Delâide bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Allah bize yeter, O ne güzel vekildir ..."3 buyruunu açklarken

öyle demitir: Bu sözü Hz. brahim atee atld zaman söylemitir. Ayn

ekilde müriklerin büyük bir kalabalkla üzerlerine geldii haberini alan

Muhammed (uiiaishu aleyhi vesBiiem) de bunu söylemitir ki Yüce Allah bunu: "Onlar

öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine, «nsanlar size kar ordu

toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu söz onlarn imann artrd

ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» dediler"* eklinde ifade etmitir.

5

Buhârî, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Siföt’de bn

Abbâs’tan bildirir: Hz. brahim'in atee atlrken söyledii en son söz, "Allah

bize yeter, O ne güzel vekildir
"6

idi. Peygamberiniz (uiiaiiahu aleyhi «seiiem) de bunu

söylemi. Yüce Allah bunu: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine,

«nsanlar size kar ordu toplamlar, onlardan korkun» dediklerinde, bu

söz onlarn imann artrd ve «Allah bize yeter, O ne güzel vekildiri»

dediler
" 7 eklinde ifade etmitir .

8

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Amridan

bildirin "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir
"9 sözü Hz. brahim'in atee

atlrken söyledii bir sözdü. Ayn ekilde müriklerin büyük bir kalabalkla

üzerlerine geldii haberini alan Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vtsdiem) ve ashab da

bunu söylemitir ki Yüce Allah bunu: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar

kendilerine, «insanlar size kar ordu toplamlar, onlardan

’ Âl-i mrân Sur. 173
5 bn Ebî Hâlim 3/818 (4520).

5 Âl-i mrân Sur. 173
4
Âl-i imrân Sur. 173

5 Buhârî (4563), Nesâî (11081), bn Ebî Hatim 3/818 (4521) ve Beyhakî (3/317).

6
Âl-i mrân Sur. 173

7 Âl-i mrân Sur. 173
8
Buhârî (4564), bnu'l-Münzir (1197), Hâkim (2/298) ve Beyhakî (146).

8
Âl-i mrân Sur. 173
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korkun”»dediklerinde, bu söz onlarn imanm artrd ve «Allah bize yeter, O

ne güzel vekildir!» dediler"’ eklinde ifade etmitir .

5

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (selialishu aleyhi

vBsellem): "Büyük bir musibete maruz kaldnz zaman, «Allah bize yeter, O ne

güzel vekildir!» deyin
"
buyurmutur .

3

bn Ebi’d-Dünyâ, Zikfde Hz. Âie'den bildirir: Hz. Peygamber bM.

»eSalem) üzüntü ve endiesi artt zaman eliyle ba ile sakaln svazlar ve:

",Allah bize yeter, O ne güzel vekildir
!"

derdi .

4

Ebû Nuaym'n eddâd b. Evs’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiehu

aleyhi resiiam): "«Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!» sözü, korku içindeki her bir

kiinin güvencesidir" buyurmutur.

5

Hakîm et-Tinmizî’nin Büreyde'den bildirdiine göre Resûlullah isaHBHhu aleyh

vasaiem) öyle buyurmutur: "Her namazn ardndan u on sözü söyleyen kii

Yüce Allah'n isteklerinin karln ve mükafatm verdiini görecektir. Bu

sözlerden bei dünya bei de ahiretle ilgilidir ki öyledir: Borcum konusunda

Allah bana yeter. Derdim konusunda Allah bana yeter. Bana saldrana kar
Allah bana yeter. Bana haset edene kar Allah bana yeter. Bana kötülük

düenene kar Allah bana yeter. Ölüm annda Allah bana yeter. Kabirdeki

sorgu srasnda Allah bana yeter. Mizan’da Allah bana yeter. Srat' ta Allah

bana yeter. Hereyde Allah bana yeter ki ondan baka ilah yoktur. Ona tevekkül

edip ona yöneliyorum."
6

Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: "Bundan dolay

Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalk dokunmadan geri

1

Âl-i mrân Sur. 173
J Abdurezzâk (1/140), bn Ebt eybe (10/353), bn Cerir (6/252) ve bnu l-Münzir

(1196).

3 bn Kesir, Tefsir'de (2/148) geçtii üzere bn Merdûyeh. bn Kesîr: "Hadis bu kanalla

garîb bir hadistir" demitir.
* Elbânî, Mfiâhu'l-MeânTde bunu Kelâbâzî'den aktarm ve: "snad zayftr"

demitir. (es-Silsiletu'd-Da'îfa, 2/144).

5 Ebû Nuaym, Ahbâru Isbehân (1/283). Elbânl, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (3094) ve Da 'î/u 'l-

Câmi’de (2713) hadisin zayf olduunu söylemitir.

* Hakim et-Tirmizî (2/274).
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döndüler..."' âyetini açklarken öyle demitin "Âyette geçen nimet,

Müslümanlarn sa salim bir ekilde geri dönmeleridir. Lütufa gelince,

Resûlullah (uiMUu aleyhi veullem) o srada oradan geçen bir ticaret kervannn

mallann satn alp kâr etmi ve bunu ashab arasnda datmtr.” 2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: “Âyette bahsedilen lütuf, bu sefer srasnda ticaretten elde

ettikleri ile sevap olarak kazandktandr” demitir.3

bn Cerir, 5üddî'den bildirir. "Resûlullah (tstiafanj dey* malum) Küçük Bedir

gazvesine çkp da orada mürikleri bulamaynca kurulan ticari panayrdan

para kazanm ve bunu ashab arasnda datmtr. "Bundan dolay

Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalk dokunmadan geri

döndüler..."
4
âyetinden kast budur. Âyette bahsedilen nimet, geriye sa

salim dönmeleridir. Lütuf ticaretten kazandklan, fenalk da öldürülmedir.”5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Hiçbir fenalk dokunmadan geri döndüler ve Allah'n nzasna uydular"
6

buyruunu açklarken öyle demitir: "Fenaln dokunmamas

Müslümanlardan hiçbirine herhangi bir zarann gelmemi olmasdr. Allah'n

nzasna uyma da Yüce Allah’a ve Resûlü'ne itaat etmedir.”7

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, bnu’l-Enbârî, el-Mesâhifde ve bn
Ebî Dâvud, el-Mesâhifde Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

"oîUjl ,jikMj pSüî uj” (=te o eytan, dostlanna kar sizi korkutur)

lafzyla okumutur. 8

1

Âl-i mrân Sur. 174
3
Beyhakî (3/318).

3 îbn Cerir (6/253, 254), bnu'l-Miinzi (1200) ve îbn Ebî Hâtim 3/819 (4526).

A Âl-i mrân Sur. 174
5 bn Cerir (6/254, 255).

* Âl-i mrân Sur. 174
7 bn Cerir (6/254) ve bn Ebî Hâtim 3/819, 820 (4529, 4531).

* bn Ebî Hâtim 3/820 (4533) ve bn Ebî Dâvud (sh. 74). Hz. Osman' oluturduu
mushaflann metnine muhalif olduu için âz bir kraattir.
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br Cerîr'in Avfî kanalyla bildirdiine göre ibn Abbâs: " plklll U|

o.Ujjl
"1

buyruunu: “eytan, müminleri dostlanna kar korkutur" eklinde

açklamtr .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

1 iikiJi Uf3 buyruunu: “eytan, müminleri kafirlerle

korkutur" eklinde açklamtr.

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:
"

û.üjl
"5 buyruunu: “eytan, dostlarn müminlerin gözünde büyük gösterir”

eklinde açklamtr .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ikrime bu âyeti açklarken: “eytan,

dostlannn gücüyle sizleri korkutur, anlamndadr" demitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan ( Basrî) bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Âyette bahsedilen korku eytann kendi verdii korkudur ki

eytandan ancak kendi dostlan olanlar korkar."

VÎ Ü)l ±y_ SI 1 Sfj

J&

\

ij^i c#û\ ‘o\*r±*^ r«jj \yri\ j. ûü- jü-:

pJ 4-lk M âli ij l
jj» J OU#

4

"Küfürde yaranlar seni üzmesin. Onlar, Allah'a hiçbir

ekilde zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir pay
vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardr. man
karlnda küfrü satn alanlar Allah'a hiçbir zarar

veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardr."
(Âl-i mrân Sur. 176, 177}

’ Âl-i mrân Sur. 175
2 bn Cerîr (6/255).

3 Âl -i mrân Sur. 175
* bn Cerîr (6/255) ve bnu’l-Münzir (1201).

5 Âl-i mrân Sur. 175
6 bn Ebî Hatim 3/820 (4534).

7 bnu’l-Münzir (1202).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Küfürde yaranlar seni üzmesin..."’ âyetini açklarken;

"Bunlardan kast münafklardr" demitir.

5

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Küfürde yaranlar seni

üzmesin ..."3 âyetini açklarken: "Bunlardan kast kafirlerdir" demitir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "iman

karlnda küfrü satn alanlar..." 3 âyetini açklarken: "Bunlardan kast

münafklardr" demitir .

6

^ lJi y- |4 yUJ UÜ ijj^

UJ ijilijJ

"nkâr edenler, kendilerine vermi olduumuz mühletin,

sakn kendileri için hayrl olduunu sanmasnlar. Biz,

onlara ancak günahlar artsn diye mühlet veriyoruz. Onlar

için alçaltn bir azap vardr." (Âl-; mrân Sur. 178)

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Bekr el-Mervezî,

Cemiz’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve Hâkim, bn
Mes'ûd’dan bildirir: yi olsun kötü olsun her nefis için ölüm hayattan daha

hayrldr. Kii iyi biri ise Yüce Allah: "...Allah katnda olan eyler iyiler için

daha hayrldr"7 buyurur. Kii günahkar biri ise de: nkâr edenler,

kendilerine vermi olduumuz mühletin, sakn kendileri için hayrl

olduunu sanmasnlar. Biz, onlara ancak günahlar artsn diye mühlet

veriyoruz..."
8
buyurur.

9

1

Âl-i mran Sur. 176
; bn Cerîr (6/258), bnu'l-Münzir (1206) ve bn Ebî Hatim 3/822 (4545).

i Âl-i mran Sur. 176
4 bn Ebî Hatim 3/822 (4543).

s Âl-i mrân Sur. 177
b bn Cerîr (6/259) ve ibn Ebî Hatim 3/823 (4550).

7

ÂI-i mrân Sur. 198

Âl-i mrân Sur 178

9 Abdurrezzâk (1/42), bn Ebî eybe (13/303), bn Cerir (6/262, 326), bnu’l-Münzi'

(1211), bn Ebî Hatim 3/823 (4555), Taberânî (7859) vc I lâkim (2/298, “sahih ").
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebu’d-

Derdâ'dan bildirir: Her bir mümin için ölüm, hayatta kalmaktan daha

hayrldr. Her bir kafir için de ölüm, hayattan daha hayrldr. Zira Yüce Allah

iyiler için: "...Allah katnda olan eyler iyiler için daha hayrldr"1

buyurur.

Kafirler için de: nkâr edenler, kendilerine vermi olduumuz mühletin,

sakn kendileri için hayrl olduunu sanmasnlar. Biz, onlara ancak

günahlar artsn diye mühlet veriyoruz..
"2
buyurur.

3

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b:

"Ölüm hem mümin, hem de kafir için hayattan daha hayrldr” demi ve bu

âyeti okumutur. Sonrasnda: "Kafir ne kadar çok yaarsa kyamet günü

azab da o kadar çok olur” demitir .

4

Abd b. Humeyd, Ebû Berze'den bildirir: Her bir insan için ölüm her zaman

hayattan daha hayrldr. Mümin kii ölünce rahatlar. Kafir için de Yüce Allah:

"nkâr edenler, kendilerine vermi olduumuz mühletin, sakn kendileri

için hayrl olduunu sanmasnlar. Biz, onlara ancak günahlar artsn diye

mühlet veriyoruz..." 5 buyurur.

ütf U

Cr* o*.
^ ^ Uj

^
.lîp j>-\^ Iy&j y-» Jî ü|j <ü)l> Iyj»

U

"Allah müminleri içinde bulunduunuz u halde brakacak
deildir. Sonunda temiz ile murdar ayracaktr. Allah sizin

hepinizi gayba vakf klacak da deildir. Fakat Allah,

resullerinden dilediini seçer. 0 halde Allah'a ve resullerine

iman edin. Eer iman eder ve Allah'a kar gelmekten

saknrsanz size büyük mükâfat vardr." (Âl-i imren Sur. 179 )

1

Âl-i mrân Sur. 198
3
Âl-i mrân Sur. 178

3 Saîd b. Mansûr (547), bn Cerîr (6/327) ve bnu'l-Münzir (1219).

4 Saîd b Mansûr (Tefsir, 546) ve bnu'l-Münzir (1212).

5 Âl-i mrân Sur. 178
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bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirin "Muhammed doru

söylüyorsa o zaman bizlerden kim ona inanacak, kimler onu inkar edecek

bildirsin" dediklerinde Yüce Allah: "Allah müminleri içinde bulunduunuz

u halde brakacak deildir. Sonunda temiz ile murdar ayracaktr. Allah

sizin hepinizi gayba vakf klacak da deildir. Fakat Allah, resullerinden

dilediini seçer (onu gayba vakf klar)..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim, Ali vastasyla ibn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah: "Allah

müminleri içinde bulunduunuz u halde brakacak deildir. Sonunda

temiz ile murdar ayracaktr..."
3 buyurur. Müminleri içinde brakmayacan

bildirdii durum küfürdür. Temiz ile murdan ayrmadan kast da, saîd

(cennetlik) olanlar ile bedbaht olanlann aynlmasdr .

4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: Yüce Allah bu âyette kafirlere

öyle seslenmitin "Müminleri sizin u an içinde bulunduunuz dalâlette

brakacak deilim. Cihad ve hicret sayesinde sîzlerden temiz olanlar ile

murdar olanlan ayracam." 5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demitin "Yüce Allah bunu Uhucl

savanda yapm, münafk olanlarla mümin olanlan birbirinden ayrmtr."6

Abd b. Humeyd'nin bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “ ^ 'jU Jûr

.
./kil” lafzyla okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Allah sizin hepinizi

gayba vakf klacak da deildir ..."
7 buyruunu açklarken: "Yüce Allah ancak

diledii resulleri gayba muttali klar" demitir.

8

’ Âl-i mrân Sur. 179
1 bn Cerîr (6/264) ve bn Ebî Hâtim 3/824 (4559, 4563).

* Âl-i mrân 5ur. 179

4 bn Ebî Hâtim 3/824 (4557, 4560, 4562).

5 bn Cerîr (6/263, 264), bnu'l-Münzir (1215) ve bn Ebî Hâtim 3/824, 825 (4558, 4566).

6 bn Cerîr (6/263), bnu'l-Münzir (1214) ve bn Ebî Hâtim 3/824 (4564).

7
Âl-i mrân Sur. 179

8 bn Ebî Hâtim 3/825 (4567).



Âyet: 180 157

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Fakat Allah, resullerinden dilediini seçer ..."
1 buyruunu

açklarken: “Diledii kiileri kendine resûl olarak seçer, anlamndadr"

demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, ifadesini "Seçer1 '

eklinde açklamtr.

4

i* Si (*
4^ 1 s* £*** y ^ ^ ^
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"Allah'n kendilerine bolca verdii nimetlerde rimrilik

edenler, sakn bunun kendileri için hayrl olduunu
sanmasnlar, bilakis bu onlarn kötülüünedir. Cimrilik

yaptktan ey, kyamet günü boyunlanna dolanacaktr.

Göklerin ve yerin miras Allah'ndr. Allah ilediklerinizden

haberdardr." (Âl-; imrân Sur. so)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah’n

kendilerine bolca verdii nimetlerde cimrilik edenler, sakn bunun

kendileri için hayrl olduunu sanmasnlar... "s
âyetini açklarken öyle

demitir: Burada kastedilen Ehl-i Kitab'dan olanlardr. Zira kendilerine verilen

kitap konusunda cimri davranp onu insanlara açklamamlardr. Ancak Yüce

Allah bu tavrlar konusunda: "...Cimrilik yaptklar ey, kyamet günü

boyunlarna dolanacaktr ..."
6 buyurmutur. Allah'n onlar için: "Onlar

cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar..."7

buyurduunu iitmez misin? Yani kendilerine verilen kitaptaki bilgileri gizler,

insanlann da onu gizlemesini isterlerdi.

1
Âl-i mrân Sur. 179

2 bn Cerîr (6/265), bnu’l-Münzir (1217) ve bn Ebî Hatim 3/826 (4572).

3 Al-i mrân Sur. 179
4 bn Ebî Hatim 3/825 (4571).

5
Âl-i mrân Sur. 180

6
Âl-i mrân Sur. 180

7 bn Cerîr (6/270, 275, 276) ve bn Ebî Hatim 3/826 (4575).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Allah'n kendilerine bolca verdii

nimetlerde cimrilik edenler, sakn bunun kendileri için hayrl olduunu

sanmasnlar..."
1

âyetini açklarken: “Burada kastedilenler Yahudilerdir”

demitir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî: "Allah’n kendilerine

bolca verdii nimetlerde cimrilik edenler, sakn bunun kendileri için hayrl

olduunu sanmasnlar.,.'3 âyetini açklarken: “Allah'n kendilerine bolca

verdii nimetleri Allah yolunda infak etmeyip cimri davranmlar, bunlann

zekatlannda vermemilerdir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1 Basri) bu âyeti açklarken:

“Burada kastedilenler, kafir olsun mümin olsun Allah yolunda infakta

bulunmayanlardr” demitir.

5

Buhârî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahj aleyh «nitem):

"Yüce Allah kendisine bol mal verdii halde bunun zekatm ödemeyen kiinin

bu mal, kyamet gününde gözlerinin üzerinde iki siyah nokta bulurum kel bir

ylana dönüüp boynuna dolanr, yanaklarndan srr ve: «Ben senin malnm

'

Ben biriktirdiin malnm !» der" buyurdu. Sonra:
"
Allah'n kendilerine bolca

verdii nimetlerde cimrilik edenler, sakn bunun kendileri için hayrl

olduunu sanmasnlar..."6 âyetini okudu .
7

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, Nesâî, bn Cerir, bn Huzeyme,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, bn Mes'ûd’dan bildirir: Hz.

Peygamber Mefahu deyi» ««fan): "Malnn zekatm ödemeyen kiinin bu mal,

kyamet gününde kel bir ylan olarak karsna çkar. Kii bundan kaçtkça

ylan: « Ben senin biriktirdiin malnm!» diyerek onu kovalar. En sonunda onu

yakalayp boynuna dolanr

"

buyurdu ve bu sözünü destekler mahiyette:

"Allah'n kendilerine bolca verdii nimetlerde cimrilik edenler, sakn

1

Âl-i mrân Sur. 180
1 bn Cerir (6/270).

3
Âl-i mrân Sur. 180

4 bn Cerîr (6/269) ve bn Ebî Hâtim 3/826 (4577).

5 bn Ebî Hâtim 3/826 (4576). bn Ebî Hâtim'dc: "Kafir olsun münafk olsun..."

lafzyla geçer,
6
Âl-i mrân Sur. 180

7 Buhâri (1403, 4565, 4659, 6957).
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bunun kendileri için hayrl olduunu sanmasnlar, bilakis bu onlann

kötülüünedir. Cimrilik yaptklar ey, kyamet günü boyunlarna

dolanacaktr..."
1

âyetini okudu .

2

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ahmed, Zevâidu'z-

Zühd'de, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim'in

bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "...Cimrilik yaptklar ey, kyamet günü

boyunlanna dolanacaktr...”9 buyruunu açklarken öyle demitin Mal

olup da zekatn vermeyen kiinin bu mal kyamet gününde gözlerinin

üzerinde iki siyah nokta bulunan kel bir ylana dönüür. Beynine ulaana

kadar bann etini yemeye balar. (Hâkim'in lafz: “Kabrinde onun etini

koparp yemeye balar" eklindedir). Kii: “Benden ne istiyorsun?" diye

sorunca, ylan: “Vermede cimri davrandn malnm ben!" karln verir.'4

Abd b. Humeyd, krime'den bildirin “Kii malndan, Allah'n ödemesini

emrettii haklan vermedii zaman bu mal, kyamet gününde kel bir ylana

dönüür ve ylan kovalar, kendisi de kaçp ondan saklanmaya çalr."

bn Ebî eybe, Müsned’de, bn Cerir ve Ebû Nuaym'n el-Afa'rij&de,

Huceyr b. Öeyân’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salldUtu sfetf nullm):
"
Biri

akrabasnn yanma gidip fazla olan malndan istedii zaman mal sahibi cimrilik

edip vermezse Yüce Allah kyamet gününde Cehennemin içinden bir ylan

çkarr ve bu ylan cimrilik edenin boynuna dolanr" buyurdu ve: “Allah'n

kendilerine bolca verdii nimetlerde cimrilik edenler, sakn bunun kendileri

için hayrl olduunu sanmasnlar bilakis bu onlarn kötülüünedir. Cimrilik

yaptklarey, kyametgünü boyunlarna dolanacaktr...* âyetini okudu .

6

’ Âl-i mrân Sur. 180
J Ahmed 6/48, 49 (3577), Tirmizî (3012, “sahih"), bn Mâce (1784), Nesâî, el-Kübrâ

(1 1084), bn Cerir (6/273), bn Huzeyme (2256), bnu’l-Münzir (1221), bn Ebî Hatim 3/827

(4578) ve Hâkim (2/298, 299, "sahih "). Sahih hadistir (bak: Elbân, Sahih Sünen et-Tirmizî,

2410).

3 Âl-i mrân Sur. 180

A Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

549), bn Cerir (6/273), bnu'l-Münzir (1223), bn Ebî Hâtim

3/827 (4581), Taberânî (9122, 9123, 9125) ve Hâkim (2/298).

5 Âl-i mrân Sur. 180
6 bn Ebî eybe (593) vc bn Cerir (6/271, 272). bn Ebî eybe'rvin muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
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Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ibn Cerîr ve Beyhakî'nin

uab’da Muâviye b. Hayde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (dtdWu

vBseHem) öyle buyurmutur: “Kii bir dostuna gelip malnn fazlasndan istedii

zaman mal sahibi cimri davranp vermezse kyamet gününde bir ylan çarlr

ve vermedii o mal yer bitirir.

Taberânfnin Cerîr b. Abdillah el-Becelfden bildirdiine göre Resûlullan

(lalIslBhu ityti venUem) öyle buyurmutur: “Biri akrabasnn yanna gidip fazla olan

malndan istedii zaman mal sahibi cimrilik edip vermezse Yüce Allah kyamet

gününde Cehennemin içinden ucâ' denilen bir ylan çkarr ve bu ylan

cimrilik edenin boynuna dolanr."

1

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin uab’da Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre

Resûlullah [nUahu *yhi ««tem) öyle buyurmutun "Mal konusunda Allah'a itaat

eden kii, kyamet gününde malyla birlikte gelir. Srattan geçerken mal

önünde gider ve kii düecei zamanlarda mal ona: «Devam et! Zira sen bende

olan Allah'n hakkn ödedin» der. Ayn ekilde mal konusunda Allah'a itaat

etmeyen kii, kyamet gününde mal omuzlarnda olacak ekilde gelir. Srattan

geçerken her sallannda mal ona: «Vay haline! Allah’n bende olan hakkn

adeseydin ya!» der. Bu ekilde deferyat figan edinceye kadar söylenmeye devam

eder."3

Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mesrûk bu

âyeti açklarken öyle demitin Âyette söz konusu edilen kii. Yüce Allah

kendisine bol miktarda mal vermesine ramen akrabalarnn bu mal

üzerindeki hakkn esirgeyen kiidir. Bu mal kyamet gününde bir ylan olarak

sahibinin karsna çtkar ve boynuna dolanr. Kii: “Benden ne istiyorsun?"

diye sorunca, ylan: “Ben senin malnm!" karln verir.

4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, Ibnu'I-Münzir ve

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brahim en-Nehâî: "...Cimrilik yaptktan

1 Ebû Dâvud (5139). Nesâî (2565), bn Cerîr (6/272) ve Beyhakî (3390, 3391). Hasen

hadistir (bak; Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4286).
3
Taberânî (2343).

3 Beyhakî (10657).

4 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 550), bn Cerîr (6/274) ve bnu'l-Münzir (1222). bn Cerîr
1de

bu açklama Ebû Vâil'in sözü olarak geçer.
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ey, kyamet günü boyunlarna dolanacaktr ...*

1

buyruunu açklarken:

“Ateten bir halka olup boynuna dolanacaktr” demitir.
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "«u u. buyruunu açklarken: “Kyamet gününde,

cimri davrandklan mallarn aynsn getirmekten sorumlu tutulacaklardr"

demitir.4
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"Allah fakirdir biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah

elbette gitmitir. Ama Biz onlarn dedikleri bu sözü ve

peygamberleri haksz yere öldürmelerini yazacaz ve

'Tadn bakalm o yakc cezay!" diyeceiz. Bu, dünyada iken

kendi ellerinizle yapm olduunuzun karldr. Yoksa

Allah kullarna zulmetmez." (Âl-i mrân Sur. 181, 182)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime vastasyla bn

Abbâs'tan bildirin Ebû Bekr, Yahudilerin içinde Tevrat'n okutulup öretildii

Beytu'l-Midrâs adndaki medreseye girdi. çerde Yahudilerin, Finhâs adnda

bir adamn etrafnda toplanm olduklarn gördü. Finhâs Yahudilerin

alimlerinden ve hahamlarndan biriydi. Ebû Bekr ona: “Vay haline ey Finhâs!

Allah'tan kork ve Müslüman ol. Vallahi Muhammed'in Allah Resûlü olduunu

ve Tevrat’ta bu ekilde tarif edildiini biliyorsun” deyince, Finhâs u karl
verdi: “Vallahi ey Ebû Bekr, bizim Allah'a ihtiyacmz yok. Aksine o bize

muhtaç. Onun bize yalvard kadar biz ona yalvarmyoruz, biz ona muhtaç

deiliz. Bize ihtiyac olmasayd Peygamberinizin söyledii gibi bizden ödünç

istemezdi. Faizi size yasaklarken bize veriyor. Bize ihtiyac olmasayd bize faiz

1

ÂI-i mrân Sur. 180
2 Abdurrezzak (1/141), Saîd b. Mansûr

(Tefsir, 551), bn Cerîr (6/275), bnu'l-Münzir

(1226) ve bn Ebî Hatim 3/828 (4584).

3 Âl-i mrân Sur. 180
* bn Cerîr (6/276), bnu'l-Münzir (1224) ve bn Ebî Hâtim 3/827 (4583. hadisten

hemen sonra muallak olarak).
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vermezdi .'
1 Ebû Bekr bunlar duyunca öfkelendi, Finhâs’n yüzüne bir tokat

att ve: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki aramzdaki anlama olmasayd

senin boynunu vururdum ey Allah’n düman!" dedi.

Sonrasnda Finhâs, Resûlullah'n Miatishu slayt» vanM yanna gitti ve: "Ey

Muhammed! Arkadann bana yaptna bak!" dedi. Resûlullah («aUttu *<*»

vBseiiem), Ebû Bekrie: “Neden öyle bir ey yaptn?" diye sorunca, Ebû Bekn "Yâ

Resûlallah! Bana çok ar bir laf etti. Yüce Allah’n fakir olduunu ve

kendisine htiyaçlan olmadn söylüyor. Bunu söyleyince öfkelendim ve

yüzüne tokat attm" karln verdi. Ancak Finhâs bunu inkar etti ve: "Öyle

bir ey söylemedim" dedi. Yüce Allah da Finhâs' yalanlayacak ve Ebû Bekimi

dorulayacak ekilde: "Allah fakirdir biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini

Allah elbette iitmitir...*
1
âyetini indirdi. Ebû Bekr ve öfkelenmesi hakknda

da: "...Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak

taanlardan üzücü birçok söz iiteceksiniz..."
2
âyetini indirdi .

3

bn Cerîr ile bnuM-Münzir baka bir kanaldan, krime’den bildirin Hz.

Peygamber (seiiaiiohu eieyt» veseiiem) Yahudi Finhâs'tan yardm istemek üzere b>r

mektup yazd. Mektubu da Ebû Bekrile gönderdi. Gönderirken ona: "Yanma

geri dönene kadar sakn ona kar kendi yanndan bir tasarrufla bulunma"

buyurdu. Finhâs bu mektubu okuduktan sonra Ebû Bekrie: "Rabbiniz bize

muhtaç oldu” dedi. Bu sözü üzerine Ebû Bekr onu klcyla öldürmek istedi,

ancak Resûlullah'n (selidlshu aleyhi ™sellem): “Sakn ona kar kendi yanndan bir

tasarrufta bulunma

"

buyruunu hatrlaynca bundan vazgeçti. Bunun üzerine

Kaynukâ oullan Yahudilerinden bahseden: "Allah fakirdir biz ise zenginiz"

diyenlerin sözlerini Allah elbette iitmitir... Sizden önce kendilerine kitap

verilenlerden ve Allah'a ortak taanlardan üzücü birçok söz

iiteceksiniz...
M

âyetleri nazil oldu .
5

1

Âl-i mrâjn Sur. 181
1

Âl-i mrân Sur. 186

* bn shâk (Srefu bn Hiâm. 1/558, 559), bn Cerîr (6/278), bnul-Münzir (1229) ve

bn Ebî Hatim 3/828, 829 (4589).

4
ÂI-i mrâjn Sur. 181-186

* bn Cerîr (6/279, 290, 291) ve bnul-Münzir (1228).
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Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Allah fakirdir biz ise zenginiz"

diyenlerin sözlerini Allah elbette gitmitir..."’ âyetini açklarken öyle

demitir: Bunu Mersed oullarndan biri olan Yahudi Finhâs söyledi. Ebû Bekr

kendisiyle karlanca onunla konutu ve: "Ey Finhâs! Allah'tan kork, ona

inan, gönderdiini tasdik et. Allah’a güzel bir ekilde borç ver" dedi. Finhâs

ise: "Ey Ebû Bekr! Rabbimizin fakir olduunu ve bizden borç istediini mi

söylüyorsun? Zira ancak fakir biri zengin birinden borç ister. Eer dediin

gerçekten doru ise o zaman Allah fakirdir" karln verdi. Bunun üzerine

bu âyet nazil oldu. Finhâs'n bu sözü için Ebû Bekr: "ayet Hz. Peygamber'le

(uiiBiiBhu siyi vneliem) bunlar arasnda bir atekes olmasayd onu öldürürüm"

demiti .

1

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildirir: Ebû Bekr

Yahudilerden: "Allah fakir biz ise zenginiz. Zenginse neden bizden borç

istiyor?" diyen birine vurmutu .

3

ibn Cerîr'in bildirdiine göre ibl bu âyeti açklarken öyle demitir: "Bana

bildirilene göre bunu söyleyen Yahudi Finhâs’tr. Allah'n üçün üçüncüsü

olduunu, elinin sk, cimri olduunu da kendisi söylemiti."4

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Diyâ'nn el-Muhtâre’de Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir "Allah'a, kat kat

karln arttraca güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur..."* âyeti

nazil olduu zaman Yahudiler Hz. Peygamber'e gelip: "Ey Muhammedi

Rabbîmiz fakir mi ki kullarndan borç istiyor?" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Allah fakirdir biz ise zenginiz” diyenlerin sözlerini Allah elbette

iltmitir..."
6
âyetini indirdi .

7

' Âl-i mrân Sur. 181

J bn CerîT (6/279).

3 bn Cerîr (6/279, 280) ve bnu'l-Münzir (1230).

4 bn Cerîr (6/280).

4 Bakara Sur. 245
4
Âl-i mrân Sur. 181

1 bn Ebî Hâtûn 3/828 (4588), bn Kesir, Tefsir*de (2/153) geçtii üzere bn Merdûye ve

Diyâ 10/112,113 (110).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Allah fakirdir biz

ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah elbette iitmitir..."
1

âyetini

açklarken öyle demitin Bize bildirilene göre, "Allah'a, kat kat karln
arttraca güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur..."

2
âyeti nazil

olduunda Yahudilerin: “Rabbimiz bizden borç mu istiyor? Oysa ancak fakir

biri zengin birinden borç isteri' demesi üzerine bu âyet nazil olmutur.
3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Alâ b. Bedrie, "...Ama

Biz onlarn dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksz yere öldürmelerini

yazacaz ..."
4 buyruu sorulunca öyle demitir: "imdiki Yahudiler,

öldürülen peygamberlere yetimemilerdir ancak peygamberleri öldürenlere

dost olmulardr ve bu dostluklar yazlacaktr.”5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "...Tadn bakalm o

yakc cezay, diyeceiz...."
6 buyruunu açklarken: "Bana ulaana göre

bunlardan biri her gün yetmi bin defa (Cehennem ateinde) yaklr"

demitir.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Allah kullarna

zulmetmez"8 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, suçu olmayana azap

verecek deildir" demitir.

9

1

Âl-i Lmrân Sur. 181
J

Bakara Sur. 245
3 bn Cerîr (6/280, 281) ve bnu'l-Münzir (1231).

3 Bakara Sur. 245
5 bnu'l-Münzir (1239) ve bn Ebî Hatim 3/831 (4603).
4
ÂI-i mrân Sur. 181

7 bn Ebî Hatim 3/830 (4592).
!
ÂI-i mrân Sur. 182

9 bn Ebî Hatim 3/830 (4595).
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"Onlar, «Allah, bize, atein yiyecei bir kurban getirmedikçe

hiçbir peygambere inanmamamz emretti» dediler. De ki:

«Benden önce size nice peygamberler, açk belgeleri ve

sizin dediiniz eyi getirdi. Eer doru söyleyenler iseniz,

niçin onlar öldürdünüz?» Eer seni yalanladlarsa, senden

önce açk deliller, hikmetli sahifeler ve aydnlatc Kitab

getiren peygamberler de yalanlanmt."
(Ali mrân Sur. 183, 184)

ibn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Atein

yiyecei bir kurban getirmedikçe ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Önceden biri sadaka olarak bir kurban sunar, bu kurban kabul görürse

gökten bir ate inip onu yerdi. Ehli kitaptan olanlar da Hz. Peygamberden

(saiiBiBhu aleyhi »bmIMaynsn getirmesini istediler."
2

bnu’l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Bizden önceki ümmetlerden biri bir

kurban takdim eder. nsanlar da çkp bunun kabul edilip edilmeyeceine

bakarlard. ayet kabul görürse gökten beyaz bir ate inip bu kurban yerdi.

Kabul görmedii zaman da böylesi bir ate görülmez ve insanlarn bu

kurbann kabul görmediini bilirlerdi. Yüce Allah, Muhammedi (saiiaiishu aleyhi

meiien) gönderince Ehl-i Kitab’dan olanlar ondan böylesi bir kurban getirmesini

istediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “...De ki: "Benden önce size nice

peygamberler, açk belgeleri ve sizin dediiniz eyi getirdi. Eer doru

söyleyenler iseniz, niçin onlar öldürdünüz?" 3 âyetini indirdi. Burada 'Sizin

1

Âl-i mrân Sur. 183

1 bn Ebî Hâlim 3/831 (4598).

3 Âl-i mrân Sur. 183
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dediiniz e/den kast, böylesi bir kurbandr. Yüce Allah bununla daha

önceki küfürlerinden dolay Ehli kitab’ knamtr.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar, «Allah,

bize, atein yiyecei bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere

inanmamamz emretti» dediler..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

Bunlar Yahudilerdir. Zira Hz. Peygamber'e (saiieiiahu aleyh veseiiem): "âyet bize gökten

inecek atein yedii bir kurban getirirsen sana inannz. Aksi taktirde sen

gerçekten Peygamber deilsindir" demilerdi .
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, a'bî'den bildirin Kii bazen henüz

domadan, birinin kannn aktlmasna ortak olabiliyor. Yüce Allah: "... De ki:

"Benden önce size nice peygamberler, açk belgeleri ve sizin dediiniz eyi

getirdi. Eer doru söyleyenler iseniz, niçin onlan öldürdünüz?” 4

buyurmu, Hz. Peygamber (raHaHuhu aleyhi «senem) zamannda yaayan Yahudileri

kendilerinden yediyüz yl önce öldürülen peygamberlerin kanna ortak

etmitir. Çünkü onlar da: “Bu peygamberler ölümü haketmi ve sünnet

gerei öldürülmülerdir” diyerek böylesi bir eye destek çkmlardr.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlar, «Allah, bize,

atein yiyecei bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamz

emretti» dediler..."
6

âyetini açklarken: “Allah adna yalan söylemilerdir”

demitir/

bn Ebî Hâtim, Alâ b. Bedr’den bildirir: Önceki peygamberler apaçk

delillerle gelirlerdi. Baz peygamberlerin peygamberlik alametleri de eline

sr etinden bir parça koymas, gökten bir atein inip de bu eti yemesiydi

ite bu konuda Yüce Allah: “...De ki: Benden önce size nice peygamberler

açk belgeleri ve sizin dediiniz eyi getirdi ...”
8 buyurmutur.

1

' Îbnu'l-Münzir (1235, 1236).
J
Âl-i mrân Sur. 183

3 bnu'NMünzir (1237) ve bn Ebî Hâtim 3/831 (4599, 4601).
4
Âl-i mrân Sur. 183

5 îbn Ebî Hâtim 3/830 (4596, muhtasar olarak).

6
Âl-i mrân Sur. 183

7 bn Ebî Hâtim 3/830 (4597).
8

Âl-i mrân Sur. 183



Ayet: 185 167

bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: 'Eer seni yalanladlarsa..."
2

buyruunu açklarken: “Yalanlayanlar Yahudilerdir” demitir .
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Senden önce açk deliller,

hikmetli sahifeler ve aydnlatc Kitab getiren peygamberler de

yalanlanmt"4 buyruunu açklarken: “Burada Yüce Allah, Hz. Peygamber’i

Maiiahu aleyhi «*di«n) teselli etmektedir” demitir.
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî arkadalarndan naklen öyle

demitir: "...Açk deliller..."
6 buyruundan kast, helal ile haramlardr.

"...Hikmetli sahifeler..."
7 buyruundan kast. Peygamberlere indirilen

kitaplardr. "...Aydnlatc Kitab..."
8 buyruundan kast da Kuriân’dr.”9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Senden önce açk deliller,

hikmetli sahifeler ve aydnlatc Kitab getiren peygamberler de

yalanlanmt"10 buyruunu açklarken: “Bazen olay bir tane olmasna

ramen kat kat karlk görebilir” demitir.

O* f-*
UJ\j OjJl ÎîTi J*

jj>i LJI îliJl Uj jÜÜ LÜI j&l

"Her canl ölümü tadacaktr. Ancak kyamet günü
yaptklarnzn karl size tastamam verilecektir. Kim
cehennemden uzaklatrlp cennete sokulursa, gerçekten

kurtulua ermitir. Dünya hayat, aldatn metadan baka
bir ey deildir." (Âl-i mrân Sur. 185)

’ bn Ebî Hatim 3/831 (460ü).
1

Âl-i mrân Sur. 184

* bn Ebî Hatim 3/832 (4605).

4
Âl-i mrân Sur. 184

5 bn Ebî Hatim 3/832 (4606).

6
Âl-i mrân Sur. 184

7
Âl-i mrân Sur. 184

5
Âl-i mrân Sur. 184

’ bn Ebî Hatim 3/832 (4607, 4608).

Âl-i mrân Sur. 184
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Ibn Ebî Hâtim, Ali b. EbîTâlib’den bildirin Hz. Peygamber (nUlahu aieyt nnisn)

vefat edip Müslümanlar taziye için gelmeye baladklannda, sesini

duyduumuz ancak kendisini göremediimiz biri geldi ve: “Ey ev ahalis

!

Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Her nefis ölümü

tadacaktr. Ancak kyamet gününde yaptklarnzn karl tamamyla

verilecektir. Yüce Allah katnda her musibetin bir tesellisi, yok olup giden her

bir eyin yerine bir yenisi, geçip giden her eyin de bir telafisi vardr. Onun

için Allah’a güvenin ve ona ümit balayn. Zira asl musibette olan kii,

sevaptan mahrum olan kiidir" dedi.

Ravi der ki: Sesin sahibi hakknda Hz. Ali: “Bu kii Hzr'dr" demitir.

1

Ibn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Ibn Hibbân, Ibn Cerîr, Ibn

Ebî Hâtim ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Msiiahu aieyH

««M öyle buyurmutur: "Cennette birinizin kamçsnn kaplad yer bile

dünya ve içindekilerden daha hayrldr. Dilerseniz bu konuda: «...Kim

cehennemden uzaklatrlp cennete sokulursa, gerçekten kurtulua

ermitir. Dünya hayat, aldatc metadan baka bir ey deildir»
3

âyetin 1

okuyun."3

Ibn Merdûye, Sehl b. Sa’d'dan bildirir: Resûlullah MaiBhu aleyhi veseiiem): "Allah

yolunda bir sabah veya akam yürüyüü, dünya ve içindekilerden daha

hayrldr" buyurdu ve: "...Kim cehennemden uzaklatrlp cennete

sokulursa, gerçekten kurtulua ermitir. Dünya hayat, aldatc metadan

baka birey deildir* âyetini okudu .
5

Abd b. Humeyd’in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiBhu aieytu «uiM:

"Allah yolunda bir sabah veya akam yürüyüü, dünya ve içindekilerden daha

' bn Ebî Hâtim 3/832, 833 (4609).
1
Âl-i mrân Sur. 185

3 bn Ebî eybe (13/101, 102), Hennâd (113), Tirmizî (3013, 3292, “sahih"), bn Hibbân

(7417), Ibn Cerîr (6/289), Ibn Ebî Hâtim 3/833 (4610) ve Hâkim (2/299, "sahih'y Hasen

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2411).
A
Âl-i mrân Sur. 185

5 bn Kesîr, Tefsirde (2/155) geçtii üzere bn Merdûye ve Buhârî (3250).
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hayrldr. Cennette birinizin bir yay kadarlk bir alan, dünya ve içindekilerden

daha hayrldr" buyurmutur.
1

bn Ebî Hât'm, Rabî’den bildirir Cennete en son girecek kiiye,

emeklerken önünü görebilecek kadar bir nur verilir ve bu ekilde emekleye

emekleye Srat'tan geçer. "...Kim cehennemden uzaklatrlp cennete

sokulursa, gerçekten kurtulua ermitir. Dünya hayat, aldatc metadan

baka bir ey deildir"2 buyruu da bunu ifade etmektedir.3

Ahmed'in bn Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (saöatehu dey*» öyle

buyurmutun "
Cehennemden uzaklatrlp Cennete girmek isteyen kii,

Allah'a ve ahiret gününe iman etmi bir ekilde ruhunu teslim etsin ve

insanlara, kendisine yaplmasn sevdii eyleri yapsn."4

Tastî’ninMesm/’de bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "jl* âü" 5

buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “Mutlulua erip kurtulur,

anlamndadr" demitir. Nâfi': Araplar öylesi bir ifadeyi bilirler mi ki?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Tabi ki bilirler! Abdullah b.

Revâha'nn:

"Umulur ki kurtulua ermi olurum

Bani fitnelerden koruyacak kir hüccet bulduumda ” dediini iitmedin

mi?"
6

bn Cerîriin bildirdiine göre Abdurrahman b. Sabit: "...Dünya hayat,

aldatc metadan baka bir ey deildir
"7 buyruunu açklarken öyle

demitin "Dünya hayatnn, çobann bir avuçluk hurmadan veya somundan

veya sütle birlikte yiyecei herhangi bir eyden edindii azk kadar deeri

yoktur."
8

1 Buhâri (6568) ve benzerini Müslim (1880).
1

Âl” i Imrân Sur. 185

3 bn Ebî Hâtim 3/833 (4611).

4 Ahmed 11/399, 411 (6793, 6807) ve Müslim (1844).

5 Âl-i Imrân Sur. 185
6
el-tkân'de (2/80) geçtii üzere Tastî.

1 Âl-i Imrân Sur. 185
s bn Cerîr (6/288, 289).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Dünya hayat, aldatc

metadan baka bir ey deildir"’ buyruunu açklarken öyle demitir:

"Vallahi dünya hayat yok olmaya yüz tutan eskimi bir eya gibidir. Siz bj

eyadan Allah'a itaati aln. Zira Allah'a dayanmayan hiçbir güç olamaz.''’

y bÜ y& y y^i fMi j >jl£

jjh\ p> yU 01i ij&i jjjJtf ou I** tfÎjM ödJJl ,yj

"Andolsun, mallarnz ve canlarnz konusunda imtihana

çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden

ve Allah'a ortak koanlardan üzücü birçok söz iiteceksiniz.

Eer sabreder ve Allah'a kar gelmekten saknrsanz bilin

ki, bunlar (yapmaya deer) azmi gerektiren ilerdendir."

(ÂJ-; rtran Sur. 186)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Cüreyc:

"Andolsun, mallarnz ve canlarnz konusunda imtihana çekileceksiniz.

Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koanlardan

üzücü birçok söz iiteceksiniz. Eer sabreder ve Allah'a kar gelmekten

saknrsanz bilin ki, bunlar (yapmaya deer) azmi gerektiren ilerdendir"

âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah bu âyette müminler

snayacan ve dinleri konusundaki sabrlarn ölçeceini bildirmitir."
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zührî: "...Sizden önce

kendilerine kitap verilenlerden... üzücü birçok söz iiteceksiniz ..." 5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Böylesi sözleri söyleyen Ka’b b. el

Ereftir. iirlerinde de mürikleri Hz. Peygamberdin (selMahu aleyhi vtseiiem) ve

ashabnn aleyhinde kkrtr, onlan kötüleyerek eletirirdi .”
6

1

Âl-i mrân Sur. 185
1 bn Ebî Hatim 3/833 (4613).

3
Âl-i mrân Sur. 186

4 bn Cerîr (6/290, 291), fbnul-Münzir (1242) ve bn Ebî Hatim 3/834 (4616).

s
ÂJ-i mrân Sur. 186

* bn Cerîr (6/291, 292, uzun bir metinle) ve bn Ebî Hatim 3/835 (4621).
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bnu'l-Münzir, Zührî vastasyla Abdurrahmar b. Ka'b b. Mâlik’ten

benzerini zikreder .

1

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hitim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak

taanlardan üzücü birçok söz iiteceksiniz. Eer sabreder ve Allah'a kar
gelmekten saknrsanz bilin ki, bunlar azmi gerektiren ilerdendir"

2
âyetini

açklarken öyle demitir: Burada kendilerine kitap verilenlerden kast,

Yahudiler ile Hristiyaniardr. Zira Müslümanlar, Yahudilerden: "Üzeyir,

Allah'n oludur" sözünü, Hristiyanlardan ise: "Mesîh, Allah'n oludur"

sözünü çok iitirlerdi. Müslümanlar bu yüzden onlarla çkacak bir sava

beklerlerdi. Ayn ekilde onlardan Allah'a irk koan sözler de iitirlerdi.

Ancak Yüce Allah bu tür eylere sabretmenin kendisinin de emrettii azmi

gerektiren bir ey olduunu dile getirmitir.
3

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Eer sabreder ve

Allah'a kar gelmekten saknrsanz bilin ki, bunlar azmi gerektiren

ilerdendir"4 buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah burada

müminlere iittikleri eziyet verici sözlere kar sabretmelerini emretmitir.

Zira Yüce Allah’n da belirttii gibi Ehl-i Kitab'dan olanlar, Müslümanlara:

"Tutunduunuz davann hiçbir deeri yoktur. Biz Allah’n yolunda olmada

sizden daha evlayz. Siz yolunuzu kaybetmisiniz” derlerdi. Yüce Allah da bu

âyetle Müslümanlann bu tür sözlere aldrmamalann ve sabretmelerini

emretmitir.
5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Bunlar azmi

gerektiren ilerdendir"
6 buyruunu açklarken öyle demitir: "yilii

emredip kötülükten nehyetme yolunda maruz kalacanz eziyetlere

göstereceiniz sabr, azmi gerektiren, yani Yüce Allah'n emrettii konularda

hakk verilmesi gereken eylerdendir.”7

1 bnu'l-Münzir (1244).
1

Âl-i mrân Sur. 186
3 bn Cerîr (6/291), bnu'l-Münzir (1246) ve bn Ebî Hatim 3/834 (4620).

* Âl-i mrân Sur. 186

5 bn Ebî Hatim 3/834 (4620).

6
Âl-i mrân Sur. 186

7 bn Ebî Hatim 3/835 (4622).
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"Allah, Kitap verilenlerden, onu insanlara açklayacaksnz
ve gizlemeyeceksiniz, diye ahid almt. Onlar ise, onu
arkalarna atp az bir deere deitiler. Alverileri ne

kötüdür!" (Âli mrÂn Sur. 187)

bn shâk ve bn Cerîr'in krime’den bildirdiine göre ibn Abbâs: "Allah,

Kitap verilenlerden, onu insanlara açklayacaksnz ve gizlemeyeceksiniz,

diye ahid almt. Onlar ise, onu arkalarna atp az bir deere deitiler. Al
verileri ne kötüdür! Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklarn sanma. Onlar için elem

dolu bir azap vardr"
1

âyetlerini açklarken: “Bunlar Finhâs, Eya' ve benzeri

Yahudi hahamlardr” demitir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah, Kitap verilenlerden, onu insanlara açklayacaksnz ve

gizlemeyeceksiniz, diye ahid almt..."J âyetini açklarken öyle demitir:

“Yüce Allah onlara, ümmi olan Peygambere tâbi olmalann ve Allah’a iman

etmelerini emretmitir. Bu konuda da: "...Allah'a ve O'nun sözlerine inanan

Resûlü'ne, o ümml peygambere iman edin ve ona uyun ki doru yolu

bulasnz"4 buyurmutu. Yüce Allah, Muhammed’iisaiiaiiaiu aleyhi «seiM peygamber

olarak gönderince onlara: "...Bana verdiiniz sözü yerine getirin ki ben de

size verdiim sözü yerine getireyim..."5 buyurdu ve onlardan ald sözC

kendilerine hatrlatt. Onlara: “Gönderdiim peygamberi tasdik edin k

yanmda sevdiiniz eyleri bulasnz” buyurdu .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Alkame b. Vakkâs vastasyla bildirdiine

göre ibn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: “Tevrat ve ncil’de Yüce

’Âl-i mrânSur. 187, 188
1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/559) ve bn Cerîr (6/294).

3
ÂI-i mrân Sur. 187

4 A'râf Sur. 158
5 Bakara Sur. 40
k bn Cerîr (6/395, 594) ve bn Ebî Hatim 3/835 (4623).
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Allah'n kullarna gösterdii hak dinin slam dini olduu ve Muhammed’in

Allah Resûlü olduu mevcuttur. Ehli kitap'tan olanlar, bunlarn kitaplarnda

yazl olduunu bilirler, ancak göz ard ederler."
1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Allah, Kitap verilenlerden... ahid almt..."
2 buyruunu

açklarken: "Burada kitap verilenlerden kast Yahudilerdir" demitir. "

(=Onu açklayacana dair ondan ahid almt) buyruunda kastedilen

kii de Muhammed'dir(sHWih u de^i «»ailem)" demitir .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken: "Yüce Allah,

(Tevrat’ta geçen) Muhammed'i (ssiiaiiahu aleyhi «sellem) insanlara açklayp anlatmak

üzere Yahudilerden söz almt" demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir Bu, Yüce Allah’n ilim sahibi

kiilerden bildiklerini insanlara da öretme konusunda ald bir sözdür.

Onun için bildiklerinizi saklamaktan saknn! Zira bilginin saklanmas helak

olmakla etir. Kii bilmedii konuda da konumasn. Zira dinden çkar ve

bilmediklerinden de sorumlu tutulur. Denilirdi ki: "Bakasna öretilmeyen

bir ilim harcanmayan hazine gibidir. Bakalanna gösterilmeyen bir hikmet

yemeden ve içmeden öylesine duran bir put gibidir.” Hikmet konusunda

öyle de denilirdi: "Bildiklerini bakalanna anlatan alime ne mutlu!

Duyduunu anlayp kavrayabilen bir dinleyiciye ne mutlu! Zira birisi bildii bir

eyi çabalayp bakalarna anlatm ve insanlan ona yönlendirmi bir alimdir.

Bir dieri de hayrl bîr eyi duyup aklnda tutmu ve ondan faydalanm

biridir."
5

bn Cerîr, Ebû Abîde'den bildirin Adamn biri mescitte, içlerinde Abdullah

b. Mes’ûd'un da bulunduu bir topluluun yanna geldi ve öyle dedi:

"Kardeiniz Ka'b size selamn iletiyor ve: "Allah, Kitap verilenlerden, onu

1

bnu'l-Münzir (1254) ve bn Ebî Hatim 3/836 (4630).
1
Âl-i mrân Sur. 187

3 bn Cerîr (6/295), bnu'l-Münzir (1249, 1255) ve bn Ebî Hatim 3/835, 836 (4625,

4628).

< bn Cerîr (6/295).

5 bn Cerîr (6/296), bnu'l-Münzir (1250) ve bn Ebî Hatim 3/836, 837 (4627, 4629,

4632).
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insanlara açklayacaksnz ve gizlemeyeceksiniz, diye ahid almt' âyetinin

sizin hakknzda nazil olmad müjdesini veriyor.” Bunun üzerine Abdullah

adama: “Sen de ona selammz ilet ve bu âyet nazil olduunda kendisinin

henüz Yahudi olduunu kendisine söyle” dedi .

1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirin bn Abbâs'a dedim

ki: “Abdullah'n örencileri bu âyeti: otSJi ly3\ ^ dlî_> ji-l

lafzyla okuyorlar."
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): Yg

buyruunu: “Hakk söylemeleri ve bunu amelle desteklemeleri..." eklinde

açklamtr .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre a’bi:

"...Onlar ise, onu arkalarna atp ...*4 buyruunu açklarken: “Bu emri ve

hükmü kitaplannda okurlard, ancak onunla amel etmeyi, onu yerine

getirmeyi göz ard eder önemsemezlerdi” demitir .
5

bn Ceririin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlar ise, onu arkalarna

atp..."
b buyruunu açklarken: “Verdikleri sözü arkalanna atp göz ard

ettiler” demitir.

7

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "...Az bir deere deitiler...

buyruunu açklarken: “Kitaplarnda olanlan gizlediler ve bedel karlnda
açklamaya baladlar. Hiçbir eyi de bedelini almadan açklamadlar1

demitir .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Alverileri ne kötüdür!''
10 buyruunu açklarken: “Burada

’ bn Cerîr (6/2%).
1 bn Cerîr (6/297) ve bn Ebî Hâtim 3/835 (4624).

3 bn Cerîr (6/297).

4
Âl-i mrân Sur. 187

5 bn Cerîr (6/299), bnu'l-Münzir (1251) ve bn Ebî Hâtim 3/837 (4634).
6
Âl-i mrân Sur. 187

7 bn Cerîr (6/299).

* Âl-i mrân Sur. 187
9 bn Ebî Hâtim 3/837 (4636).
10
Âl-i mrân Sur. 187
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alveriten kast, Yahudilerin Tevrat’taki hükümleri deitirmeleridir”

demitir.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Yüce Allah, kendilerine

kitap verilenlerden söz almasayd size hiçbir ey anlatmazdm” dedi ve:

"Allah, Kitap verilenlerden, onu insanlara açklayacaksnz ve

gizlemeyeceksiniz, diye ahid almt"2 buyruunu okudu.

bn Sa'd'n bildirdiine göre Hasan( Basri): “Yüce Allah, ilim ehlinden söz

almasayd bana sorduunuz çou ey hakknda bir ey anlatmazdm”

demitir.
3

j!a4± pJ L jÎ
I
Jjî Lij Ü jjJ JJl Sl

*LU ,4Ji VÜI ^ ;jUw fi&Jj

"Ettiklerine sevinen ve yapmadktan eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklann sanma.

Onlar için elem dolu bir azap vardr." (Â1-; imrân Sur. ss)

Ahmed, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uab’âa Humeyd b. Abdirrahman b.

Avf'tan bildirir: Mervân, kapscs olan Râfi’ye: "bn Abbos’a gidip,

yaptklanndan dolay sevinen, yapmadklaryla da övünen her bir kii eer

azap görecekse hepimiz azap göreceiz demektir, de” dedi. Râfi* gidip bunu

söyleyince, bn Abbâs u karl verdi: “Bu âyetin sizinle ne ilgisi var? Zira bu

âyet Ehl-i Kitab’dan olanlar hakknda nazil oldu. Yüce Allah: "Allah, Kitap

verilenlerden, onu insanlara açklayacaksnz ve gizlemeyeceksiniz, diye

ahid almt. Onlar ise, onu arkalarna atp az bir deere deitiler. Al
verileri ne kötüdürl Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklarn sanma. Onlar için elem

dolu bir azap vardr"1 buyurmutur. Zira Resûlullah (saiiaiiahu Bieyt.1 «sdiem) onlara bir

konuyu sormu onlar da gerçei gizleyip baka bir cevap vermilerdi.

’ bn Cerir (6/300), bnu'l-Münzir (1252) ve bn Ebî Hâtin 3/837 (4636).
J
Âl-i imrân Sur. 187

3 bn Sa'd (7/158).

1 Âl-i mrân Sur. 187, 188
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Sorduu konuda gerçei söylediklerini de göstermiler ve bu konuda

övülmeyi beklemilerdir. Kendilerine sorulan gizleyip baka bir cevaD

verdikleri için de pek sevinmilerdi."'

Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

uabu'l-îman’da Ebû Saîd el-Hudri'den bildirin Resûlullah (taiiaiUu^ «saten) bir

gazveye çkt zaman münafklardan bazlan geride kalr, Resûlullah MbUbIu

aieyti vEsellem) döndüü zaman da yanna gidip yeminler ederek mazeretlerini

gösterirler ve yapmadklar eylerden dolay da övülmeyi beklerlerdi. Bu

davranlar üzerine: 'Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklarn sanma. Onlar için elem

dolu bir azap vardr'2
âyeti nazil oldu .

3

Abd b. Humeyd, Zeyd b. Eslem’den bildirir: Râfi’ b. Hadîc ile Zeyd b. Sâbit,

zamann Medine valisi Mervân'n yannda oturuyorlard. Mervân: "Ey Râfi’!

'Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi seven kimselerin,

sakn azaptan kurtulacaklann sanma ...*4 âyeti kimler hakknda nazil oldu?”

diye sorunca, Râfi': “Bu âyet baz münafklar hakknda nazil oldu. Zira Hz.

Peygamber (saiiaiishu «Mi ntaiM sava çkt zaman onlar geride kalr, dönüünde

de yanna gidip: "Sîzlerle savaa katlmamamzn tek sebebi ilerimizdir.

Yoksa biz de sizinle birlikte olmay çok isterdik" eklinde mazeretler

sunarlard. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi" dedi. Ancak Mervân

sanki ini sebebinin bu olduuna ikna olmam gibi bir tavr taknnca Râfi’

bundan rahatsz oldu. Yannda olan Zeyd b. Sâbit'e: "Allah akna söyle! Bu

dediini sen de biliyorsun deil mi?" diye sorunca, Zeyd: "Evet, bu konuda

nazil oldu” karln verdi. Mervân'n yanndan çktklarnda, Zeyd, Râfi’ye

"Senin lehine ahitlik yaptm için övgünü haketmedim mi?” dedi. Râfi’:

"Hak olan bir eyi söylediin için mi seni öveceim?" diye sorunca, Zeyd:

"Evet!" karln verdi. Bunun üzerine Râfi': "Hakk söyleyenleri Allah över”

dedi.

’ Ahmed 4/444, 445 (2712), Buhârî (4568), Müslim (2778), Tirmizî (3014), Nesâî

(11086), bn Cerîr (6/305, 306), bnu'l-Münzir (1253), bn Ebî Hatim 3/839), Taberânî

(10730), Hâkim (2/299) ve Beyhakî (7019).
1

Âl-i Imrân Sur. 188

* Buhârî (4567), Müslim (2777), bn Cerîr (6/300), bnu'l-Münzir (1257), bn Ebî Hâtim

3/839 (4646) ve Beyhakî (4782).

4
Âl-i Imrân Sur. 1 88
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

Âyette bahsedilen kiiler münafklardr. Zira Hz. Peygamber'e (niuiahu aleyh ressiiom):

“âyet savaa çkarsan biz de seninle çkarz" derlerdi. Ancak Hz. Peygamber

Uallsiiahu aleyhi vsalien) savaa çknca onlar geride kalr, buna sevinir ve Allah

Resulünü oyuna getirdiklerini düünürlerdi .

1

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitin Âyette bahsedilen kiiler,

insanlan yanl yola sürüklemeleri sonucu kazandklan dünya malna sevinen

Finhâs, Eya' ve dier hahamlardr. Vüce Allah bunlar hakknda: “Ettiklerine

sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi seven ...'
1 buyurmutur ki bunlar

kendilerine alim kii denilmesinden holanrlar. Oysa gerçekten alim

deildirler, insanlan hayrl bir yola iletmi, yöneltmi deildirler, ancak

insanlann onlar için: "Öyle yaptlar" demelerinden holanrlar .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir Burada bahsedilen kiiler Ehl-i Kitab’dan

olanlardr. Zira doru olmayan bir ekilde hüküm vermiler, kitaplanndaki

hükümleri deitirmiler, bu yaptklarndan da sevinç duymular ve

yapmadklan eylerden dolay da insanlardan övgü beklemilerdir. Allah'a

iman ettiklerini, namaz klp zekat verdiklerini, Allah'a itaat ettiklerini

söyledikleri halde Muhammed'i (selMlahu aleyhi «»iemi ve ona indirileni inkar

etmekten sevinç duymulardr. Bunun içindir ki Yüce Allah, Hz. Peygamber'e

(saiiallahu aleyhi vesilem): "Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklarn sanma ..."4 buyurmutur.

Burada ettiklerinden kast, Allah' ve Muhammed'i inkar etmeleridir.

Yapmadklan ve buna ramen karlnda övülmeyi bekledikleri eyler de

namaz ve oruç gibi ibadetlerdir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti

açklarken öyle demitir: Yahudiler birbirlerine: "Muhammed gerçekten bir

1 bn Cerîr (6/300, 301).
2
Âl-i mrân Sur. 188

3 bn shâk (Sîrelu bn Hiâm, 1/559), bn Cerîr (6/301) ve bn Ebî Hatim 3/838, 840

(4640, 4650).

* Âl-i mrân Sur. 188

5 bn Cerîr (6/303) ve bn Ebî Hâtim 3/838, 840 (4639, 4648).
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peygamber deildir. Onun için ona kar sözünüz bir olsun ve elinizde

bulunan kitaba smsk sanln" eklinde mektuplar yazmlardr. Bunu da

yaptlar ve Muhammed’i inkar etmede birlik olmalanna çok sevindiler .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir:

Yahudiler kitablannda bulunan Muhammed ismini gizlemi ve bunu birlik

içinde yapm olmaya çok sevinmilerdir. "Biz oruç tutar, namaz klar ve

zekat veririz. Biz brâhim’in dini üzerineyiz" diyerek de kendilerini hakl

çkanr, temize çekerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ettiklerine sevinen ve

yapmadklar eylerle övülmeyi seven kimselerin, sakn azaptan

kurtulacaklarn sanma ...*
2
âyetini indirmitir. Burada ettiklerinden kast,

Muhammed’in peygamberliini gizlemeleridir. Yapmadktan ve buna ramen
karlnda övülmeyi bekledikleri eyler de kendilerini hakl gösterip, temize

çektikleri konularda bunlan yapmadklan halde Araplardan övgü

beklemeleridir.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ettiklerine

sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi seven kimselerin, sakn azaptan

kurtulacaklarn sanma ..."4 âyetini açklarken öyle demitin “Burada

ettiklerinden kast, Muhammed’in peygamberliini gizlemeleridir.

Yapmadklan ve buna ramen karlnda övülmeyi bekledikleri eyler de:

“Biz ibrâhim'in dini üzerindeyiz” demeleridir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demitir: "Âyette bahsedilen kiile r

Yahudilerdir. Zira kitaplann deitirmeleri ve bundan dolay insanla'

tarafndan övülmeleri kendilerini çok sevindirmitir. Oysa Yahudilerin öyle br

yetkisi yoktur ve bunu da baaramamlardr.”6

’ bn Cerir (6/302).

1
Âl-i mrân Sur. 188

3 bn Cerîr (6/302, 303).

3
Âl-i mrân Sur. 188

5 bn Cerîr (6/303) ve bn Ebî Hatim 3/838, 840 (4642, 4643, 4649).

‘ bn Cerîr (6/304), bnu'l-Münzir (1256) ve bn Ebî Hatim 3/837 (4638).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle

demitir: "Âyette bahsedilen kiiler Yahudilerdir. Bunlar Yüce Allah’n,

ibrâhim'e verdii üstünlüklere sevinirlerdi
” 1

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde'den bildirir: Bize bildirilene göre

Hayber Yahudi'leri Hz. Peygamber'e (sallaMu aleyhi vesellem) gelip getirdii eye

inandklann ve kendisine tâbi olacaklarn söylediler. Oysa hâlâ dalâletlerine

tutunmulard ve sözle ifade edip yapmadklan eylere karlk Hz.

Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi reselleri) kendilerini övmesini bekliyorlard. Bunun

üzerine Yüce Allah; "Ettiklerine sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi

seven kimselerin, sakn azaptan kurtulacaklarn sanma..."
2
âyetini indirdi .

3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in baka bir kanalla bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: Hayber Yahudileri Hz. Peygamber'e (sallal ahu aleyhi

vEsdiem) gelip: "Din konusunda biz de sîzler gibi düünüyoruz ve bu konuda

sîzlerin destekçisi olacaz” dediler. Ancak Yüce Allah bu âyetle onlarn bu

sözlerini yalanlamtr.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan ( Basrî) bu âyeti açklarken öyle

demitir: Hayber Yahudileri Resûlullab’a (ssllallahu aleyhi vesellem) gelip: "Getirdiin dini

kabul edip ona raz olduk” dediler. Oysa yapmadklar ve inanmadklar bir

ey için ondan bir övülme beklemilerdi.

5

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: srail

oullarndan âbid ve fakih insanlar vard. Bir defasnda krallar bunlar

huzuruna çarp bir eyler sordu. Onlar da krallara diledikleri ekilde

ruhsatlar verdiler, bunun karlnda onlardan para ve mal aldlar.

Çktklarnda krallarn onlarn görülerine bavurmalarna ve kendilerine

verilen mallara çok sevinmilerdi. Bu konuda da Yüce Allah: "Ettiklerine

sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi seven kimselerin, sakn azaptan

kurtulacaklarn sanma..."
6
buyurdu .

1

1 bn Cerir (6/304).

2
Âl-i mrân Sur. 188

3 bn Cerir (6/306).

4 Abdurrezzâk (1/144) ve bn Cerir (6/306).

5 bn Ebî Hâtim 3/840 (4651).
6
Âl-i imrân Sur. 188
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhim: “Ettiklerine

sevinen ve yapmadklar eylerle övülmeyi seven kimselerin, sakn azaptan

kurtulacaklarn sanma ..."

3

buyruunu açklarken: "Bunlar Resûlullah (uMhhj

Bieyhi TCKiem) için birordu hazrlayan baz Yahudilerdir" demitir.

3

Mâlik, bn Sa'd, Taberânî ve Beyhakî, DelâiVde Muhammed b. Sâbit'ten

bildirin Sâbit b. Kays: "Yâ Resûlallah! Helak olmu olmaktan korkuyorum"'

deyince, Allah Resûlü: "Neden?" diye sordu. Sâbit: "Yüce Allah yapmadmz
eylerle övünmemizi yasaklad, oysa gördüüm kadanyla övülmeyi pek

seviyorum. Yüce Allah böbürlenmemizi yasaklam, ama gördüüm kadanyla

güzel görünmeyi pek seviyorum. Yine Yüce Allah sesimizi senin sesinden

fazla yükseltmemizi yasaklam. Ancak ben sesi yüksek olan biriyim" deyince,

Allah Resûlü (sBiliahu eleyt ybsbUbih): "Ey Sâbit! övülen biri olarak yaamay, ehit

olarak ölmeyi ve Cennete girmeyi istemez misin?" buyurdu. Gerçekten de

Sâbit övülen biri olarak yaad ve Müseylemetu'l-Kezzâb île yaplan savata

ehit dütü/

Taberânî, Muhammed b. Sâbit'ten bildirin Sâbit b. Kays b. emmâs’n
bana bildirdiine göre kendisi Resûlullah'aiaiiaiUusieYtivMeiiem) öyle demitin "Yâ

Resûlallah! Helak olmu olmaktan korkuyorum..." Sonrasnda ravi bir önceki

rivâyeti zikreder.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre adamn biri Ahnef b. Kays’a:

"Yürümekte zorluk çekiyorsan seni tayalm m?" deyince, Ahnef: "Sen

ihbarclardan biri olmalsn" dedi. Adam: "tibara da ne oluyor?" diye

sorunca Ahnef u karl verdi: "Bunlar yapmadklan eylerden dolay

övülmeyi sever, isterler. Hak bildiin bir eyi gördüünde ona tutun ve

gaynsn brak."6

1 bn Ebî Hatim 3/838 (4644).

’ Âl-i mrân Sur. 188
5 bn Ebî Hâtûn 3/838 (4645).

* Fethu'l-Bârîde (6/6121) geçtii üzere bn Sa'd, Taberânî (1312) ve Beyhakî (6/355).

5 Taberânî (1313).

‘ bn Ebî Hatim 3/840, 841 (4652).
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ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Yahyâ b. Ya'mur bu âyeti: ^s”

lafzyla okumu ve: “...sanmasnlar" eklinde açklamtr. 1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: ^s”

eklinde çoul lafzyla okumutur.2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: “5jU>” 3 buyruunu:

“Kurtulacaklarn... " eklinde açklamtr.4

bn Cerîr, bn Zeyd'den bu yorumun benzerini zikretmitir. 5

yi/*'

"Göklerin ve yerin yaratlmda r gece ile gündüzün birbiri

ardnca gelip gidiinde akl sahipleri için elbette ibretler

vardr." (Âl-i mr&n Sur. 190)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve ibn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: Kureyliler, Yahudilere gelip: “Musa, mucize olarak size neler

gösterdi?" diye sordular. Yahudiler: “Asasn ve beyaz elini gösterdi” dediler.

Bu kez Hristiyanlara gidip: “sa mucize olarak neler yapard?” diye sordular.

Hristiyanlar. “Anadan doma körleri ve alaca hastalarn iyiletirir, ölüleri

diriltirdi" dediler. Sonrasnda Hz. Peygamber'e (saiid ehu deyt, mdim) gelip:

“Rabbine dua et de Safâ tepesini altna çevirsin" dediler. Hz. Peygamber

(ssiBiahu Bcyii veseiiem) bu yönde dua edince, Yüce Allah: "Göklerin ve yerin

yaratlnda, gece le gündüzün birbiri ardnca gelip gidiinde akl

’ bn Ebî Hâtûn 3/841 (4654).
1
Kurtubî, Tefsi/c (4/307) baknz. bn Kesir ile Ebû Amr da bu ekilde okumulardr.

en-Ner (2/185).

’ Âl-i mrân Sur. 188
4 bnu'l-Münzir (1258).

5 bn Cerîr (6/308).
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sahipleri için elbette ibretler vardr"
1

âyetini indirdi ve mucize olarak

bunlarn üzerinde düünmelerini istedi .

3

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Ibn Mâce ve Beyhakî, bn Abbâs’tan

bildirir: "Bir gece halam Meymûne'nin yannda kaldm. Gece yans veya gece

yansndan az bir süre önce veya az bir süre sonra Resûlullah (saiiaiiahu aia yh veseUen)

uykudan kalkt, elleriyle gözlerini ovuturarak uykusunu datmaya çalt

.

Sonra Âl-i mrân Sûresi'nin son on âyetini sonuna kadar okudu .

1 ' 3

Abdullah b. Ahmed Müsned' in zevaidi olarak, Taberânî, Hâkim, el-Künâ’da

ve Baavî, Mu'cetnu's-Sahabe’de Safvân b. Muattal es-Sülemî'den bildirir:

“Bir yolculukta Resûlullah (ullalMu «mM ile beraberdim. Bir gece nasl

namaz kldn görmek istedim ve onu izlemeye koyuldum. Yats namazn

kldktan sonra uyudu. Gece yars olunca kalkt ve Â!-i mrân Sûresi'nin son

on âyetini okudu. Sonra dilerini misvaklayp abdest ald ve onbir rekat

namaz kld."4

ij,
ULi âli i

jûl %\j UJb cU U oljU-ÜI

"Onlar ayaktayken, otururken ve yanlan üzerine yatarken

Allah' anarlar. Göklerin ve yerin yaratl üzerinde

düünürler. «Rabbimiz! Bunu bo yere yaratmadn, seni

eksikliklerden uzak tutanz. Bizi ate azabndan koru»

derler." (Âl- mrân Sur. 191)

Isbehinî'nin Tertb’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Mayn

iltjh «MM öyle buyurmutun "Kyamet gününde: «Akl sahipleri neredeler?>

’ Âl-i mrân Sur. 190
1 bnu l-Münzir (1260), bn Ebî Hatim 3/841 (4655), Taberânî (12322) ve bn Kesir,

Tefsir*de (2/164) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr der ki: "Rivayetin içeriine göreb
ayetlerin Mekkî ayetler olmas gerekir. Oysa bilinen ve mehur olan bu ayetlerin Medenî

olduudur."
1 Buhârî (4570-4572), Müslim (763), Ebû Dâvud (58, 1353-1355), Nesâî (11087), bn

Mâce (1363) ve Beyhakî (1/89, 90, 3/7).

* Abdullah b. Ahmed 37/333 (22663) ve Taberânî (7343). Müsned'in muhakkikleri:

"Hasen liayrihi hadistir. Bu da zayf bir isnaddr" demilerdir.
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diye seslenilir. «Hangi akl sahipleri?» diye sorulunca: «Ayaktayken,

otururken ve yanlar üzerine yatarken Allah' ananlar; göklerin ve yerin

yaratl üzerinde düünenler ve: «Rabbimiz! Bunu bo yere yaratmadn,

seni eksikliklerden uzak tutarz. Bizi ate azabndan koru» diyenlerdir»

1

karl verilir. Bunlar için bir sancak dikilmitir. Bahsedilen akl sahipleri bu

sancan yannda toplanr ve kendilerine: «çinde ebedi kalacanz Cennete

girin» denilir."

Firyâbî, Ibn Ebî Hâtim ve Taberânî, Cüveybir'den, o da Dahhâk’tan

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Onlar ayaktayken, otururken ve yanlan

üzerine yatarken Allah' anarlar..."
3

âyetini açklarken öyle demitir

“Burada kastedilen namazdr. Zira kii namazn ayakta klamyorsa oturarak,

oturarak klamyorsa da uzanarak klar.”3

Hâkim'in bildirdiine göre mrân b. Husayn'da basur olduu için namazda

oturamyordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aflaMu aleyhi «Hlm) uzanarak

namaz klmasn söyledi.
4

Buhârî, mrân b. Husayn'dan bildirir: Bende basur vard. Namaz nasl

klmam gerektiini Hz. Peygamber'e (sJaliahu aleyhi ybsbIM sorduumda: "
Ayakta

klabiliyorsan ayakta kl, klamtyorsan oturarak kl. Oturarak da klamyorsan

uzanarak kl

"

buyurdu.5

Buhârî, mrân b. Husayn’dan bildirin Hz. Peygamber'e {mimmu aleyhi ve«iem)

kiinin oturarak namaz klmasn sorduumda: "Kiinin ayakta namazn

klmas daha iyidir. Oturarak namaz klan kiiye ayakta namaz klan kiinin

sevabnn yans vardr. Uzanarak namaz klan kiiye de oturarak namaz klan

kiinin sevabnn yans vardr" buyurdu.6

1

Âl -i mrân Sur. 191
3

Âl-i mrân Sur. 191

3 bn Ebî Hatim 3/841 (4656) ve Taberânî (9034).

< Hâkim (2/199).

5 Buhârî (1117).
4
Buhârî (1116).
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bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc bu âyeti

açklarken öyle demitin "Yüce Allah' namazda veya namaz dnda baka

bir eyde zikretmek ve Kur'ân okumaktr."
1

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar üzerine yatarken

Allah' anarlar..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: "Ey insanolu! te senin

her durumun böyle olmaldr. Ayakta iken Allah' zikret. Ayakta iken

zikredemiyorsan oturarak zikret. Oturarak da yapamazsan yatarak zikret. 8u,

Yüce Allah'tan sana bîr kolaylk ve hafifletmedir."3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirir: "Kul ayakta,

oturarak ve yatarak, her halinde Allah' zikretmedikçe zikir ehlinden biri

saylmaz."4

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, el-Azame’de ve Isbehânî, Teîb*de Abdullah b.

Selâm’den bildirir: Resûlullah (sattallahu aleyhi mailem) tefekkür eden ashâbnn yanna

çkt ve:
"
Allah(n zat) hakknda deil, yarattklar hakknda tefekkür edin"

buyurdu.5

bn Ebi'd-Dünyâ, Tefekkürde ve Isbehânî, Terîb’de Amr b. Murre'der

bildirin Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi malam) tefekkür eden bir toplulukla

karlanca onlara:
"
Yaratlanlar hakknda tefekkür edin, ama bunlar yaratan

(m zat) hakknda tefekkür etmeyin" buyurdu.

bn Ebi'd-Dünyâ, Osmân b. Ebî Dehre'den bildirin Bana ulaana göre

Resûlullah MaMu aleyhi »eseM suskun bir ekilde oturan ashabnn yanna gidince:

"Neden konumuyorsunuz?" diye sordu. Ashâb: "Yüce Allah’n yarattklan

hakknda düünüyor, tefekkür ediyoruz” dediklerinde, Allah Resulü (saiiattahu &yh

’ bn Cerir (6/309) ve bnu'l-Münzir (1264).
1
Âl-i mrân Sur. 191

} bn Cerir (6/309, 310), bnu'l-Münzir (1262) ve bn Ebî Hâtim 3/842 (4658).

4 bnu'l-Münzir (1263) ve bn Ebî Hâtim 3/842 (4657).

3 bn Ebî Hâtim 3/842 (4659) ve Ebu'-eyh (21).
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vessiim):
"
Allah'n nimetleri hakknda tefekkür edin, ama kendisi (zat) hakknda

tefekkür etmeyin" buyurdu.’

bn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî, bn Merdûye ve Isbehânî'nin Terîb’de bn

Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sadaHehu aleyhi meltem):
"
Allah'n nimetleri

hakknda tefekkür edin, ama kendisi (zat) hakknda tefekkür etmeyin"

buyurmutur.

2

Ebû Nuaym, Hilye'de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sbIUMiu eicyhi

vaseUer):

"

Allah’n yarattklar hakknda tefekkür edin, ama kendisi (zat) hakknda

tefekkür etmeyin" buyurmutur .

3

ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin el-Esmâu ve's-Sifâ?da bildirdiine göre bn

Abbâs: "Her ey hakknda tefekkür edin, ama Allah'n kendisi (zat) hakknda

tefekkür etmeyin" demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, Tefekkürde, bnu'l-Münzir, bn Hibbân,

Sahîh’de, bn Merdûye, Isbehânî, Terîb’de ve bn Asâkir, Atâ’dan bildirir. Hz.

Âie'ye: "Bana Resûlullah'tan (niiaiMu aleyhi vesilem) gördüün en acayip eyi anlat"

dediimde u karl verdi: "Resûlullah'n MaiMu «teyhi «sniier} hangi eyi acayip

deil ki? Bir gece yanna gelip yatama girdi. Sonra: "Bana izin ver de

Rabbime ibadet edeyim" diyerek kalkt, abdest alp namaza durdu. Kyamda

öyle alad ki gözyalan gösüne damlamaya balad. Sonra rükûya gidip

alad, sonra secdeye gidip alad. Ban secdeden kaldrdktan sonra da

alad. Bilâl gelip sabah ezann okuyana kadar bu ekilde devam etti. Ona:

"Yâ Resûlallah! Yüce Allah geçmi ve gelecek tüm günahlann balam iken

neden bu kadar alyorsun?" diye sorduumda öyle buyurdu: "ükreden bir

kul olmayaym m? Yüce Allah bu gece bana: "Ayaktayken, otururken ve

yanlar üzerine yatarken Allah' ananlar; göklerin ve yerin yaratl

üzerinde düünürler ve: «Rabbimiz! Bunu bo yere yaratmadn, seni

eksikliklerden uzak tutanz. Bizi ate azabndan koru» diyenlerdir
"5 âyetini

’ bn Kesîr, Tefstr'de (8/184) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya. bn Kesîr der ki: "Mürsel

ve mürvker bîr hadistir/'
2
Taberânî, M. el-Evsat (6319) ve Tahricu Ahâdîsu'I-hyâ'da (6/2458) geçtii üzere bn

Merdûye ile Isbehânî.

5 Ebû Nuaym (6/65, 66).

4 Beyhakî (618).

5 Âl-i mrân Sur. 191



186 a Âl-i imrâti Sûresi&
indirmiken neden böyle yapmayaym?" Sonra da: "Bu âyeti okuyup da

tefekkür etmeyene yazklar olsun!" buyurdu .

1

bn Ebi'd-Dünyâ, Tefekkürde Süfyân'dan bildirir Resûlullah (taUetau aeyh

«atan): "Âl-i mrân Sûresi'nin son âyetlerini okuyup da bunlar hakknda

tefekkür etmeyene yazklar olsun!" buyurdu ve son on âyet olduunu

göstermek için on parman sayd.

Ravi der ki: Evzafye: "Bunlar hakknda tefekkür nasl yaplacak?" diye

sorulunca: “Kii bunlar anlayarak ve düünerek okur" karln verdi.

2

bn Ebi’d-Dünyâ, Âmir b. Abdi Kays’tan bildirir Muhammed'in (mUMu ak*»

«senem) bir deil, iki deil, üç deil, daha fazla sahabisinden: "imann veya

nuru tefekkürdür" sözünü iitmiimdir.

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’âe ve bnu’l-Münzir, Avn'dan

bildirin Ümmü'd-Derdâ'ya: “Ebu'd-Derdâ’nn en deerli ibadeti ne idi?” diye

sorduumda: "Tefekkür ve ibret alma idi" karln verdi .

3

Ebu’-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir anlk tefekkür

bir gecelik ibadetten daha deerlidir" demitir.

4

bn Sa’d, Ebu’d-Derdâ'dan bunun benzerini zikretmitir .

5

Deylemî, Enes'ten merfû olarak benzerini zikretmitir.

Deylemî baka bir kanaldan mevkuf olarak bildirdiine göre Enes: "Gece

ile gündüzün dönüümü, birbiri ardnca gelmesi konusunda bir anlk

tefekkür, seksen yllk ibadetten daha deerlidir" demitir .

6

1 bn Kesîr, Tejsî/de (2/165) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn Hibbân (620), îbr

Kesir, Tefoîr'de (2/164) ve Tahrîcu'l-Keâfda (1/260, 261) geçtii üzere bn Merdûye.

Tahrîcu'l-Keâfd a (1/260, 261) geçtii üzere Isbehârî ve bn Asalar. bn Hibbân'r

muhakkiki: "Müslim'in artlarna göre isnad kavidir" demitir.
1 bn Kesîr, TVfsîr'de (2/165) geçtii üzere bn Ebi'd-Dinya.

3 bn Ebî eybe (13/307), Ahmed (sh. 135) ve bnul-Münzir (1265).

4 Ebu'-eyh (43).

5 bn Sa'd (7/392).

6 Deylemî (2215). Elbânî, es-Silsilelu'd-Da'îfe 'de (1/322) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.



Âyet: 192-194 187

Ebu'-eyh'in el-Azame’öe Ebû Hureyre'den bildirdiine Resûlullah (satuirtu

aleyhi veseilem): "Bir anlk tefekkür; altm yllk ibadetten daha deerlidir
"

buyurmutur.'

Ebu'-eyh ve Deylemî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiisiiahu aleyh, veseilem) öyle buyurmutur: "Adamn biri srtüstü uzanm göü ve

yldzlan seyrederken: «Vallahi sizlerin bir Rabbinizin ve yaratcnzn

olduunu biliyorum. Allahm! Beni bala» dedi. Yüce Allah da ona nazar edip

balad.

"

\û\ i2j * jUiî & Uj JLa jû j*jj iî öj
7 ^ ^

A

&J IsJ >Ü liiU j-J öt OUijU feUi

Vj Uj JU IL'jlpj U iLlj I3j * jl^Vl £• lillkj, llp

Sl iilî} oLiJl

"Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateine sokarsan, onu

perian etmisindir. Zalimlerin hiç yardmclar yoktur.

Rabbimiz! Biz, «Rabbinize iman edin» diye imana çaran
bir davetçi iittik, hemen iman ettik. Rabbimiz!

Günahlarmz bala. Kötülüklerimizi ört. Canmz iyilerle

beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerinle vaadettiklerini bize

ver, kyamet günü bizi perian etme. Sen üphesiz sözünden

caymazsn." (ÂU imrân sur. 192 - 194 )

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ ile bn

Abbâs: "Yüce Allah'n büyük ismi Rabb’dr” demilerdir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Enes: “...Sen kimi

cehennem ateine sokarsan, onu perian etmisindir...'0 buyruunu

1 Ebu'-eyh (44). Elbânî, es-Silsilelu'd-Da'îfedc (173) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
1 bn Ebî eybe (10/273).

5 Âl-i mrân Sur. 192
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açklarken: “Perian olmaktan kast, kiinin Cehennemde ebedi olarak

kalmasdr" demitir.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateine sokarsan,

onu perian etmisindir ...'
2 buyruunu açklarken: "Bu, Cehennemden

çkamayacak olanlara has bir eydir" demitir.
3

bn Cerir ve Hâkim, Amr b. Dînâridan bildirir: Câbir b. Abdillah b. Amre

bize uradnda Atâ ile birlikte yanna gittik. Ona: "...Onlar cehennemden

çkmayacaklardr"4 buyruunu sorduumda: “Resûlullah'n Maiiahu d&yhi «ssaiierr)

bana bildirdiine göre bunlar kafirlerdir" karln verdi. Câbirie yine:

"...Sen kimi cehennem ateine sokarsan, onu perian etmisindir..."’

buyruunu sorduumda: "Kiinin atete yanmasndan daha perian bi r

durum olabilir mi? Hatta bundan daha hafifi olan bir azap bile kiinin

perianldr" dedi .

6

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Rabbinize iman edin, diye imana çaran bir davetçi iittik..."
7 âyetini

açklarken: “Bu davetçi Muhammed'dir (saiiiiahu aleyhi wseiiam)" demitir .

8

bn Cerir, bn Zeyd'den bu yorumun benzerini zikretmitir.

9

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hatîb, el-

Muttefik ve'l-Mufterik’de bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî.

"...Rabbinize iman edin, diye imana çaran bir davetçi iittik ..."
10

âyetin

’ bn Cerir (6/312) ve bn Ebî Hâtim 3/842 (4660).

1
Âl-i mrân Sur. 192

i Abdurrezzâk (1/142), bn Cerir (6/312) ve bnu’l-Münzir (1267).

4 Bakara Sur. 167
5 ÂI-i mrân Sur. 192
6 bn Cerir (6/313) ve Hâkim (2/300).

7
Âl-i mrân Sur. 193

• bn Cerir (6/315), bnu'l-Münzir (1273) ve bn Ebî Hâtim 3/843 (4664).

9 bn Cerir (6/315).
w

Âl-i mrân Sur. 193
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açklarken: “Bu davetçiden kast Kuriân’dr, zira Hz. Peygamber 1

! (ssilaUalu aleyhi

vasBiem) herkes iitebilmi deildir
1
' demitir.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir nsanlar Allah'n davetini

iitip buna icabet etmilerdir. Bu yolda sorumluluklann en güzel ekilde

yerine getirmi ve sonuçlanna da sabretmilerdir. Burada Yüce Allah

insanlardan mümin olan ile cinlerden mümin olann bu yönde ne dediini

sîzlere haber vermektedir. Cinlerden mümin olan kii: "...Dorusu biz, doru
yola götüren, hayrete düüren bir Kuran dinledik de ona inandk. Biz,

Rabbimize hiçbir eyi ortak komayacaz”3
der. nsanlardan mümin olan

kii ise: “Rabbimiz! Biz, «Rabbinize iman edin» diye imana çaran bir

davetçi iittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarmz bala.
Kötülüklerimizi ört. Canmz iyilerle beraber ar3 der.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

“Rabbimiz! Peygamberlerinle vaadettiklerini bize ver...” 5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Burada müminler Yüce Allah'tan, Peygamberleri

diliyle kendilerine yaplan vaadin yerine getirilmesini dilemilerdir."
6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Kyamet günü bizi rezil etme. Sen üphesiz sözünden

caymazsn”7 buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada perian etmeden

kast, kiinin rezil edilmesidir. Sözden kast da “Lâ ilahe iilallâh" diyen kiiye

verilen sözdür. Kulun bu dilei üzerine de Yüce Allah: "...Ben, erkek olsun,

kadn olsun, sizden hiçbir çalann amelini zayi etmeyeceim ...”
8

karln vermi, “Lâ ilâhe iilallâh" diyenleri, tevhîde sanlp ihlasl olanlar

kyamet gününde rezil etmeyeceini bildirmitir.9

’ bn Cerîr (6/314), bnu'l-Münzir (1270), bn Ebî Hatim 3/842 (4662) ve Hatfb (321).

1 Cinn Sur. 1, 2

3
Âl-i Imrân Sur. 193

« bn Cerîr (6/315, 316), bnu'l-Münzir (1271) ve bn Ebî Hâtûn 3/843 (4663).

5
Âl-i mrân Sur. 194

‘ bn Cerîr (3/319), bnu'l-Münzir (1275) ve bn Ebî Hâtim 3/843 (4665).

7
Âl-i mrân Sur. 194

® Âl-i mrân Sur. 195
9 bnu'l-Münzir (1274) ve bn Ebî Hâtim 3/144 (4667, muhtasar olarak).
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Ebû Ya'lâ'nn Câbir'den bildirdiine göre Resûiullah (sniidishu aterh resdlam) öyle

buyurmutun "Kyamet günü , Yüce Allah'n huzurunda duran insanolunun

rezillii ve utanmas öyle bir hale gelir ki artk Cenehheme atlma emrinin

verilip bu durumdan kurtulmay temenni eder"1

Ebû Bekr e-âffi, Rubâiyye'de Ebû Krsâfe'den bildirdiine göre

Resûiullah (BsiiaMahu dayt «selem):
"Allahm ! Kyamet gününde bizi rezil etme!

Huzuruna çktmzda bizi utandrma" diye dua ederdi.

bn Ebî eybe, Ibn Mes’ûd'dan bildirin Biriniz namazda teehhüdü bitirdii

zaman öyle dua etsin: “Allahm! Bildiim ve bilmediim tüm hayrl eyleri

senden diliyorum. Bildiim ve bilmediim tüm kötü eylerden de sana

snyorum. Allahm! Salih kullannn senden diledii en hayrl eyleri ben de

senden diliyor, sana sndklan kötü eylerden ben de sana snyorum.

Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de iyilikler ver ve bizi Cehennem

azabndan koru. Rabbimiz! Biz ki iman ettik! “Günahlarmz bala.

Kötülüklerimizi ört. Canmz iyilerle beraber al. Rabbimiz!

Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kyamet günü bizi perian etme.

Sen üphesiz sözünden caymazsm"2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: “Farz namazlarda

Kuriân'da geçen dualar etmek müstehab görülürdü" demitir.

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Muhammed b. Sîrîn'e namazda dua

etme konusu sorulunca: “Ashabn namazlarda etmeyi en çok sevdikleri

dualar Kuriân'da da geçen dualard" demitir .

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhîd ile Tâvus: “Farz namazlarda

Kuriân'da geçen dualan edin" demilerdir.
5

Ahmed ve bn Ebî Hâtim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûiullah (uMafa aM»

vesdietn) öyle buyurmutur: "Askalân (kenti) gelin güveyden biridir. Kyamet

1

Ebû Ya'lâ (1776). Muhakkikik: "Ravi Fadl b. îsa'mn zayfl dolaysyla isnad

zayftr" demitir.
J
Âl-i mrân Sur. 193, 194; îbn Ebî eybe (1/296, 297, 10/230).

3 bn Ebî eybe (1/298).

* bn Ebî eybe (1/298).

5 bn Ebî eybe (1/298).
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gününde Yüce Allah buradan yetmi bin kiiyi hesaba çekmemek üzere diriltir.

Buradan elli bin kiiyi de ehit olarak diriltir ve Yüce Allah'n huzuruna

gelirler. ehitler arasnda kesik balarn ellerinde tayan, ah damarlarndan

kanlar akan saflar da bulunur. Yüce Allah'n huzuruna gelip: «Rabbimiz!

Peygamberlerinle vaadettiklerini bize ver, kyamet günü bizi perian etme. Sen

üphesiz sözünden caymazsm» derler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Kulum

doruyu söyledi. Beyaz nehirde onlar ykayn » buyurur. Nehirde ykandktan

sonra bembeyaz olurlar ve Cennette diledikleri gibi dolarlar."'

J /

Ji ji j-* J** v J r& r*
3
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"Rableri, onlara u karl verdi: Ben, erkek olsun, kadn
olsun, sizden hiçbir çalann amelini zayi etmeyeceim.
Sîzler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarndan

çkarlanlar, yolumda eziyet görenler, savaanlar ve

öldürülenlerin de andolsun, günahlarn elbette örteceim.

Allah katndan bir mükâfat olmak üzere, onlar içinden

rmaklar akan cennetlere koyacam. Mükâfatn en güzeli

Allah katindadr," (Âl- i imrân s«r. es)

Saîd b. Mansûr, Abdurrezzâk, Tirmizî, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî ve Hâkim’in bildirdiine göre Ümmü Seleme: "Yâ Resûlallah!

Bakyorum da hicret konusunda Yüce Allah kadnlardan hiç bahsetmiyor"

deyince Yüce Allah: "Rableri, onlara u karl verdi: Ben, erkek olsun,

kadn olsun, sizden hiçbir çalann amelini zayi etmeyeceim. Sizler

birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarndan çkarlanlar, yolumda eziyet

görenler, savaanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günahlarn elbette

örteceim. Allah katndan bir mükâfat olmak üzere, onlar içinden rmaklar

1 Ahmed 21/65 (13356) ve bn Ebî Hâtim 3/843 (4666). Müsned’in muhakkikleri:

"Mevzu hadistir" demilerdir.
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akan cennetlere koyacam. Mükâfatn en güzeli Allah katindadr
"

1

âyetiri

indirdi. Bundan dolay Ensarllar: "Yanmza hicret eden ilk kadn, Ümmi
Seleme’diri' demilerdir.'

bn Merdûye, Ümmü Seleme'den bildirir: Son nazil olan âyet: "Rableri,

onlara u karl verdi: Ben, erkek olsun, kadn olsun, sizden hiçbir

çalann amelini zayi etmeyeceim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret

edenler, yurtlarndan çkarlanlar, yolumda eziyet görenler, savaanlar ve

öldürülenlerin de andolsun, günahlarn elbette örteceim. Allah katndan

bir mükâfat olmak üzere, onlar içinden rmaklar akan cennetlere

koyacam. Mükâfatn en güzeli Allah katindadr"

3

âyetidir/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ'dan: Kul üç defa: "Rabbimi Rabbim:

Rabbim!” dedii zaman Yüce Allah mutlaka ona nazar ederi' demitir. Atâ'nn

bu sözü Hasan'a zikredilince de Haan bunu zikreden kiiye: "Sen Kuriân’

okumuyor musun?" dedi ve: "Rabbimlzl Biz, «Rabbinize iman edin» diye

imana çaran bir davetçi iittik, hemen iman ettik. Rabbimiz!

Günahlarmz bala. Kötülüklerimizi ört. Canmz iyilerle beraber al...

Rableri, onlara u karl verdi: Ben, erkek olsun, kadn olsun, sizden

hiçbir çalann amelini zayi etmeyeceim ..."5 âyetlerini okudu .

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan ( Basrî) bu âyeti açklarken:

"Âyette bahsedilen Muhacirler, dört bir yandan memleketlerinden çkanlp

hicrete zorlanan kiilerdir" demitir.
7

bn Cerîr, Ebu'-eyh, Taberânî, Hâkim ve Beyhakfnin uab’da bn
Amridan bildirdiine göre Resûlullah (saylatn aleyhi «nlM öyle buyurmutur:

Cennete ilk girecek gurup fakir Muhacirler olacaktr ki tehlikeler bunlarla

savdrd. Bunlara bir emir verildii zaman dinleyip itaat ederlerdi. çlerinden

1

Âl-i mrân Sur. 195
J

Saîd b. Mansûr (Teftir, 552), Abdurrezzâk (1/144), Tirmizî (3023), bn Cerîr (6/320),

bnu’l-Münzir (1277), bn Ebî Hatim 3/844 (4669), Taberânî 23/294 (651) ve Hâkim (2(300,
"
sahih ").

3 Âl-i mrân Sur. 195
* bn Kesîr, Tefsir"de (2/1 65) geçtii üzere ibn Merdûyeh.
5 Âl-i imrân Sur. 193-195
4 bn Ebî Hatim 3/844 (4668).

7 bn Ebî Hatim 3/844 (4670).
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birinin yöneticiden bir ihtiyac olduu zaman bu ihtiyac giderilmez, ölünceye

kadar içinde kalrd. Kyamet gününde Yüce Allah Cenneti huzuruna çarr.

Cennet bütün süsü ve güzelliini taknp huzura çkar. Yüce Allah : «Yolumda

savaan, öldürülen, eziyet çeken, cihad eden kullarm nerede ? Gelin girin

Cennete » diye seslenir. Fakir muhacirler de bu ekilde azaba maruz kalmadan

ve hesaba çekilmeden Cennete girer. Bunun üzerine melekler gelip secdeye

kapanr ve: «Rabbimiz! Biz ki gece gündüz seni tebih ve takdis ederken bizlere

tercih ettiin bunlar da kim oluyor?» derler. Yüce Allah: «Bunlar yolumda

savaan ve eziyetlere maruz kalan kullanmdr» karln verir. Bunun üzerine

melekler Cennetin her bir kapsndan içeri girip bunlara: «Sabretmenize

karlk selâm sizfere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!»
1

derler."
2

Hâkim, Abdullah b. Amadan bildirir: Resûlullah (saMahu aleyhi vssellem) bana:

"Ümmetimden Cennete ilk girecek zümrenin kim olduunu biliyor musun?"

diye sorduunda: "Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedim. Resûlullah (saitaliatki aleyhi

mailem) öyle buyurdu: "lk girecek zümre muhacirlerdir. Bunlar kyamet

gününde Cennetin kapsna gelip açlmasn isterler. Cennet bekçileri: «Hesaba

çekildiniz mi?» diye sorduklarnda: «Ne diye hesaba çekileceiz! Allah yolunda

ölene kadar klçlarmz omzumuzdan hiç inmedi» karln verirler. Bunun

üzerine Cennet kaplan kendilerine açlr ve dier insanlarn giriinden krk yl

önce içeriye girip dinlenirler."3

Ahmed'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uHaBahu aleyhi

mdenO öyle buyurmutur. "Cennete girdiimde önümde bir ses iittim. «Bu

ne?» diye sorduumda: «Bilal'dir» dediler. Devam ettiimde Cennet ahalisinin

çounun muhacirlerden ve Müslümanlarn çoluk çocuundan olduunu

gördüm. Cennet ahalisi içinde en az sayda olanlar da zenginler ve kadnlard.

Bu konuda bana: «Zenginler henüz kapda hesaba çekilip temizleniyorlar.

1

Ra'd Sur. 24
J
îbn Cerîr (6/323), Taberânî (13/151), Hâkim (2/71, "sahih'), Beyhakî (4259) ve Ahmed

11/133 (6571). Müsned'm huhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 Hâkim (2/70, "sahih"), Elbânî, es-Sibiletu ’s-Sahîha da (853) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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Kadnlara gelince dünyada iken iki krmz olan altn ve gümüle çek

ilgilenmelerinden dolay gelmekte geciktiler» denildi

Ahmed, Ebu's-Sddîk'tan, o da ashâbdan bildirin Hz. Peygamber (saiiniidu aieytî

mallm): "Müminlerin fakirleri Cennete, zenginlerinden dörtyüz yl önce girer,

öyle ki zenginler: «Keke biz de dünyada iken fakir olsaydk» demeye balarlar

"

buyurdu. Ashâb: "Yâ Resûlallah! Bu fakirleri bize anlat" dediklerinde Allah

Resulü (saHaiUu aleyhi «selem):
"
Bunlar

,
tehlike annda bunu sarmak için ilk

gönderilen kiilerdir. Ganimeti olan bir i olduu zaman da bakalar gönderilir.

darecilerin kaplarnn da kendilerine kapal tutulduu kimselerdir" buyurdu .

2

Hakîm et-Tirmizî'nin Saîd b. Âmir b. Cizyem'den bildirdiine göre

Resûlullah (safetishu aleyhi mdfem) öyle buyurmutur "Müslümanlarn fakirleri

Cennete, zenginlerinden elli yl önce girer, öyle ki aralarna karp içeriye

giren bir zengin elinden tutularak geri dar çkartlr."

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr öyle demitin

"Kyamet gününde insanlar toplandnda: "Bu ümmetin fakir ve miskinleri

nerede?" diye seslenilir. Fakir ve miskinler öne çknca kendilerine:

"Yannzda ne var?" diye sorulur. "Rabbimîz! Yolunda belalara maruz kalp

sabrettik ki, sen daha iyi bilirsin. Mal da, makam da bizden bakalanna

verdin" derler. Bunun üzerine onlara: "Doru söylüyorsunuz" denilir ve dier

insanlardan çok zaman önce Cennete girerler. Zorlu hesap da zenginlere,

makam mevki sahiplerine kalr." Kendisine: "Peki, o günü müminlerin

durumu ne olacak?" diye sorulunca Abdullah öyle demitir: "Müminlere

nurdan divanlar kurulur ve üzerlerinde bulutlar olur. O günü onlar için günün

bir anlk zamanndan daha ksa gelir."
5

bn Ebl Hâtim’in bildirdiine göre eddâd b. Evs öyle demitir: "Ey

insanlar! Verdii hükümlerde Allah' suçlamayn. Zira Yüce Allah hiçbir

mümine hakszlk etmez. Birinizin bana holand bir ey geldii zaman

bunun için Allah'a hamdetsin. Bana holanmad bir ey geldii zaman da

’ Ahmed 36/565-567 (22232). Miisned’in muhakkikleri: ''snad çok zayftr'

demilerdir.
1 Ahmed 38/190 (23103). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (13/125).
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buna sabredip mükâfatn Allah’tan beklesin. Zira mükâfatlann en güzeli

Allah katindadr.”
1

"Kâfirlerin refah içinde diyar diyar dolamalar sakn seni

aldatmasn. Azck bir menfaattir o. Sonra onlann

varacaktan yer cehennemdir, o ne kötü van yeridir!"

(A-i mrân Sur. IÖ6, IÖ7)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Kâfirlerin

refah içinde diyar diyar dolamalar sakn seni aldatmasn"2
âyetini

açklarken: “Kafirlerin bol nimetler içinde gecelerini ve gündüzlerini

geçirmeleri seni yanltmasn” demitir. "Azck bir menfaattir o. Sonra

onlarn varacaklar yer cehennemdir. O ne kötü var yeridir!" 3 âyetini

açklarken de öyle demitir: “bn Abbâs, "Ne kötü var yeri" ifadesini:

“Varacaklan ve ikamet edecekleri yer ne kötüdür” eklinde açklamtr .

4

bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî:
“

jjiîl ÇjuLî rfjju Si

'I

eklinde açklamtr .

6

aâü 5
âyetini: "Kafirlerin belde belde dolamalar seni yanltmasn

bn Cerir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitin "Vallahi ölene kadar hiçbir peygamber kafirlerin bu

durumlarna ne aldanm, ne de Allah’n emirlerinden herhangi birini onlara

havale etmitir."7

’ bn Ebî Hatim 3/844 (4671).
3
Âl-i mrân Sur. 196

3 Âl-i mrân Sur. 197
4 bnu’l-Münzir (1281).

5 ÂI-i mrân Sur. 196
6 bn Cerir (6/324) ve bn Ebî Hatim 3/845 (4673).

7 bn Cerir (6/325) ve bn Ebî Hâtûn 3/845 (4674).
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"Fakat Rablerine kar gelmekten saknanlar için, Allah

tarafndan bîr ikram olarak, altlarndan rmaklar akan,

ebedî olarak kalacaklar cennetler vardr. yi kiiler için

Allah katndaki eyler daha hayrldr." (Âl i imrân Sur. es)

Buhârî, el-el-F.debu'l-Müfred’de, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn
Ömer'den bildirin "Yüce Allah’n bunlar "Ebrâr (iyi kiiler)’’ diye

isimlendirmesi hem babalarna, hem de çocuklarna kar iyi

davranmalarndan dolaydr. Zira babann senin üzerinde baz haklar olduu

gibi çocuklarnn da senin üzerinde baz haklan vardr."
1

bn Merdûye, bn Ömer'den merfû olarak aynsn zikretmitir.

2
Ancak ilk

rivayet daha dorudur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Ebrâridan olanlar en

ufak deersiz yaratklara dahi zarar vermezler" demitir.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...yi kiiler için Allah katndaki

eyler daha hayrldr"4 buyruunu açklarken: "Burada iyi olanlardan (Ebrâr I

kast, Yüce Allah'a itaat edenlerdir” demitir .

5
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"Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve

kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg duyarak

1

Buhârî (94) ve bn Ebî Hâtim 3/846 (4680). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dalf el-Edebi'b

Müfred . 21).
3 bn Kesir, Tefsîfde (2/167) geçtii üzere bn Merdûyeh.
3 ibn Ebî Hâtim 3/846 (4681).

4
Âl-i mrân Sur. 198

5 bn Cerîr (6/326).
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inanrlar. Allah'n âyetlerini az bir deere satmazlar. te
bunlarn Rableri katnda mükâfatlan vardr, üphesiz Allah,

hesab çabuk görendir." (Âi- imrân Sur. 1 99)

Nesâî, Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve ibn Merdûye, Enes'ten

bildirir: Necâî vefat ettiinde Resûlullah (niisiiBiu aie>h «sbIM:
"
Onun cenaze

namazn kln" buyurdu. Ashap: "Yâ Resulallah! Habeli bir kulun mu cenaze

namazn klacaz?" dediklerinde Yüce Allah: "Kitap ehlinden öyleleri var ki,

Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg

duyarak inanrlar..."’ âyetini indirdi .

1

bn Cerîr, Câbiriden bildirin Hz. Peygamber (dblahu aleyhi «seiiem): "Çkn ve ölen

kardeinizin cenaze namazn kln!" buyurdu. Sonra önümüze geçip dört

tekbirle cenaze namazn kldrd. Namazn ardndan: "Bu kral Nccâî'nin

cenaze namazdr" buyurunca, baz münafklar: "una bakn hele! Hayatnda

hiç görmedii Hristiyan bir kafirin cenaze namazn klyor" dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve

kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg duyarak inanrlar...”3 âyetini

indirdi .

4

Hâkim, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildirin Necâî’ye kendi bölgesinden

dümanlar saldnya geçince orada bulunan muhacir Müslümanlar ona: "Biz

de sizinle birlikte onlara kar savamak istiyoruz. Bu ekilde hem

cesaretimizi görür, hem de bize yaptn iyiliin karln vermi oluruz”

dediklerinde, Necâî: "Yüce Allah'n yardmyla gelecek bir zafer, insanlarn

yardmyla gelecek bir zaferden daha hayrldr" karln verdi. "Kitap

ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene,

Allah'a derinden sayg duyarak inanrlar ..." 5
âyeti de onun hakknda nazil

olmutu .

6

1

Âl-i mrân Sur. 199
1

Nesâî, el-Kübrâ (11088), Bezâr, Kefu'l-Estâr (832), bnu'l-Münzir (1287), îbn Ebî

Hatim 3/846 (4682) ve tbn Kesir, Tefsî/de (2/168) geçtii üzere bn Merdûyeh. Heysemî,

Mecmuu 'z-ZtvâüTde (3/38) der ki: "Taberânî'nin ravileri güvenilirdir."

} ÂJ-i mrân Sur. 199

4 bn Cerîr (6/327).

s
Âl-i mrân Sur. 199

6 Hâkim (2/300, "sahih").
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirir: Bize bildirilene göre bu

âyet Necâî ile baz arkadatan hakknda nazil olmutur. Bunlar Hz.

Peygamber'e Miaiiahu aleytu melbn) iman edip davasn tasdik etmilerdi. Yine bize

bildirilene göre Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi wseiiwn), Necâî'nin vefat haberini

alnca ona balanma dilemi ve gyabi cenaze namazn klmtr. Ashabna:

"Beldeniz dnda vefat eden bir kardeinizin cenaze namazn kln "
buyurunca

münafklardan bazlan: "Kendi dininden olmayan birinin cenaze namazn

klyor!" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kitap ehlinden öyleleri var ki,

Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg

duyarak inanrlar..."
1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd, Haan (-1 Basrî)’den bildirir: Necâî vefat ettii zaman

Resûlullah (saiieHahu aleyhi nseDem) ashabna: "Kardeinize balanma dileyin"

buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! O kafire mi balanma dileyeceiz?"

dediklerinde Yüce Allah: "Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size

indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg duyarak

inanrlar..."5 âyetini indirdi/

bn Cerir ve bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir. Hz. Peygamber (»Mato

aleyh, veseiiem) Necâî'nin gyabi cenaze namazn klnca münafklar: "Dininden

olmayan birinin cenaze namazn kld" diyerek onu eletirdiler. Bunun

üzerine: "Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve

kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg duyarak inanrlar..."5 âyeti

nazil oldu. Münafklar: "Ama ayn kbleye dönmüyorlard ve aralannda

denizler vard" dediklerinde de: "...Nereye dönerseniz Allah’n yönü

orasdr..."
6

âyeti nazil oldu. Bazlan ise bu âyetin Yahudi'yken sonradan

Müslüman olan Abdullah b. Selâm ve beraberindekiler hakknda nazil

olduunu söylemilerdir.
7

Taberânî, Vahî b. Harb'den bildirin Necâî vefat ettii zaman Resûlullah

1 ÂM liman Sur. 199
3 bn Cerir (6/328).

3 Âl-i mrân Sur. 199

* bn Kcsîr, Tefsir'dc (2/169) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
5
Âl-i mrân Sur. 199

6
Bakara Sur. 115

7 bn Cerîr (6/329) ve bnu'l-Münzir (1288, 1289).



Ayet: 200 « Nöbet Tutmak 199

(sgJiaiiBhu aleyh. YMeUEm] ashabna: "Kardeiniz Necâî vefat etti, kalkp cenaze namazm

kln" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Kafir biri iken öldüü halde nasl

cenaze namazn klalm?" dediklerinde Resûlullah (sbMIbHu aleyhi mtiem): "Yüce

Allah'n: «Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve

kendilerine indirilene, Allah'a derinden sayg duyarak inanrlar. Allah'n

ayetlerini az bir deere satmazlar. te bunlarn Rableri katnda mükâfatlar

vardr. üphesiz Allah, hesab çabuk görendir»
1 buyruunu iitmediniz mi?"

karln verdi .

2

Ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mucâhid: "Kitap ehlinden

öyleleri var ki ...'

3

buyruunu açklarken: "Bunlar Yahudi ve Hristiyanlardan

Müslüman olanlardr" demitir.*

Ibn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: "Âyette

bahsedilen kiiler (sonradan Müslüman olan) Yahudilerdir" demitir.

5

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti açklarken:

"Âyette bahsedilen kiiler Muhammed'den (saHdiahu aleyhi ««M önce Ehl-i

Kitab’dan olanlardr ki daha sonra Muhammed’e (uiiaiiahu aleyhi «**IM tâbi

olmulardr” demitir.

6

O jSjdiaî U jJajljJ jjfiJfj i ^Jil ^

"Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, nöbet bekleyin

ve Allah tan korkun ki baarya eriebilesiniz."

(Al-i mrâ Sur. 200)

bnu’l-Mübârek, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-

îman'da Dâvud b. Salih’ten bildirir: Ebû Seleme b. Abdirrahman bana:

"...Sabredin, sebat gösterin, nöbet bekleyin ..."
7
âyeti ne konuda nazil oldu

1

Â!-i mrân Sur. 199
1

Taberânî 22/136 (361). Heysem!, Mecmuu z-Zevâid’de (3/39) der ki: "snadnda zayf

biri olan Süleyman b. Dâvud el-Harrânî vardr."
5
Âl-i mrân Sur. 199

* bn Cerîr (6/330) ve bn Ebî Hâtim 3/846 (4684).

5 bn Cerîr (6/329).

6 bn Ebî Hâtim 3/846 (4685).
7
Âl-i mrân Sur. 200



200 Âl-i ftiran Sûresi &
biliyor musun?” diye sorunca: "Hayr, bilmiyorum” karln verdim. Bunun

üzerine öyle dedi: "Ebû Hureyre'nin: «Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesilem)

zamannda nöbet tutulacak bir sava yoktu. Burada nöbetten kast, namaz

sonras bir dier namaz beklemedir» dediini iittim.”
1

bn Merdûye baka bir kanaldan Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan bildirir

Bir gün Ebû Hureyre yanma geldi ve: "Yienim! "Ey iman edenler! Sabredin,

sebat gösterin, nöbet bekleyin. âyeti ne konuda nazil oldu biliyor

musun?” diye sordu. "Hayr, bilmiyorum” karln verdim. Bunun üzerine

öyle dedi: "Hz. Peygamber (»»iahu aleyhi nulM zamannda Müslümanlarn

nöbetini tutacaklar savalar yoktu. Bu âyet mescitleri ihya eden, namazlarn

vaktinde ve mescitte klp ardndan Yüce Allah' zikreden bir topluluk

hakknda nazil olmutur. Âyette be vakit namaz ifa etmede sabretmeleri,

nefis ve hevalanna kar durmada sebat göstermeleri, mescitleri bo
brakmamalan ve kendilerine örettikleri konusunda Allah'tan korkmalar

emredilmi, bu ekilde baanya ulaacaklan bildirilmitir.” 3

bn Merdûye, Ebû Eyyûb'den bildirin Bir defasnda Resûlutlah fahMu

vbmUhti) yanmzda durdu ve: "Yüce Allah'n kendisiyle günahlarnz silecei ve

mükafatnn büyük tutulaca bir eyi ister misiniz?" diye sordu. Biz: "Yâ

Resûlallah! Vallahi isteriz” dediimizde öyle buyurdu: "Skntl durumlarda

bile abdesti güzelce almak, mescide giderken uzunca yürümek ve namaz bitimi

bir sonraki namaz beklemeye koyulmaktr. *Ey iman edenler! Sabredin, sebat

gösterin, nöbet bekleyin...* buyruu da bunu ifade etmektedir. Burada nöbet

beklemek namaz bitimi bir sonraki namazn geliini beklemektir

bn Cerîr ile bn Hibbân, Câbirb. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (seliaiMu Bnyh

vetsUem): “Yüce Allah tarafndan hatalarnzn silinmesine sebep olacak ue

günahlarnza keffâret olacak bir eyi söylememi ister misiniz?" diye sordu. Biz:

"Yâ Resûlallah! Tabi ki isteriz” dediimizde: "Skntl durumlarda bile abdesti

’ Îbnu'l-Mubârek, Zühd (408), bn Cerîr (6/334), bnu’l-Münzir (1296), Hâkim (2/301,

"sahih") ve Beyhakî (2897).

* Âl-i mrân Sur. 200
3 bn Kesir, Tefsir*dc (2/170) geçtii üzere bn Merdûyeh.
4
Âl-i imrân Sur. 200

5 bn Kesir, Tefsir*de (2/171) geçtii üzere bn Merdûyeh. bn Kesir der ki: "Bu vacihle

çok garîb bir hadistir. snadnda metrûk biri olan Vâzi' b. Nâfi' vardr."
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güzelce almak, mescide giderken uzunca yürümek ve namaz bitimi bir sonraki

namaz beklemeye koyulmaktr. Âyette bahsedilen nöbet bekleme (ribât) de bir

sonraki namazn geliini beklemedir" buyurdu .

1

bn Cerîr, Hz. Ali'den naklen bu hadisin aynsn zikreder .

2

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Ebî

Hâtim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (afaiianu dey* vesdiem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah tarafndan hatalarnzn silinmesine sebep

olacak ve katndaki derecenizi yükseltecek bir eyi size söylememi ister misiniz?

Skntl durumlarda bile abdesti güzelce almak, mescide giderken uzunca

yürümek ve namaz bitimi bir sonraki namaz beklemeye koyulmaktr. Âyette

bahsedilen ribât da bir sonraki namazn geliini beklemedir. Ribât budur! Ribât

ite budur!"*

bn Ebî Hatim, Ebû assân’dan bildirir: “Ey iman edenler! Sabredin, sebat

gösterin, nöbet bekleyin ..."4 âyeti, mescitleri ihya edip onlardan geri

durmama konusunda nazil olmutur.

5

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah Müslümanlara dinleri üzerinde

sabretmeleri, skntda rahatlkta, darlkta ve bollukta dinlerinden

ayrlmamalar, kafirlere kar sebat göstermeleri ve müriklere kar nöbet

tutup uyank olmalannt emretmitir.”
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed

b. Ka'b el-Kurazî: “Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, nöbet

bekleyin ve Allah'tan korkun k baarya eriebilesiniz
"7

âyetini açklarken

öyle demitir: "Dininiz üzerinde sabrl olun ve size vaad ettiklerim

konusunda sabr gösterin. Hem benim, hem de sizin dümanlannza kar

uyank kalp nöbet tutun ki sizi dinlerinizde rahat braksnlar. Benimle olan

’ bn Cerir (6/335) ve bn Hibbân (1039).
1 bn Cerîr (6/335).

3 Mâlik (1/161), Abdurrezzâk (1993), Ahmed 12/143, 13/162, 375, 393, 14/404, 405 (995,

7209, 7729, 8021, 9644), Müslim (51, 52), Nesâî (143) ve bn Ebî Hatim 3/849 (4703).
4
Âl-i nrân Sur. 200

5 bn Ebî Hatim 3/847 (4692).
6 bn Cerir (6/332) ve bn Ebî Hâtûn 3/847 (4690)

7 Âl-i lmrân Sur. 200
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ilikilerinizde de benden saknn ki huzuruma baarm bir ekilde gelesiniz.'”

Abd b. Humeyd ve bn Ceninin bildirdiine göre Katâde: "...Sabredin,

sebat gösterin, nöbet bekleyin ..."

1

âyetini açklarken: “Allah'a itaatte sabrl

olun, dalâlette olanlara kar sebat gösterin ve Allah yolunda nöbet tutup

uyank kaln" demitir.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uab ’da

bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Sabredin, sebat gösterin, nöbet

bekieyin..."4 âyetini açklarken: “Cihadda sabrl olun, dümanlannza kar

sebat gösterin ve dininiz için nöbette ve uyank kaln" demitir .
5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): "...Sabredin, sebat gösterin, nöbet bekleyin ..."
6

âyetini

açklarken: “Musibetlere kar sabrl olun, Allah yolunda cihad edin”

demitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Sabredin, sebat

gösterin, nöbet bekleyin ..."
8

âyetini açklarken: “Farz ibadetler üzerinde

sabrl olun, Peygamberinizin (sallailetu aleyhi »ssEiem) bulunduu yerlerde sebat

gösterin ve Yüce Allah’n size emrettii ve yasaklad eyleri gözetin”

demitir .
9

bnu'l-Münzir’in bn Cureyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Sabredin, sebat gösterin, nöbet bekleyin ..."

10

âyetini açklarken: “Allah'a

itaat konusunda sabrl olun, Allah dümanlan karsnda sebat gösterin ve

Allah yolunda nöbet tutup uyank kaln” demitir .’
1

1 bn Cerîr (6/333), bnu'l-Münzir (1292) ve bn Ebî Hatim 3/847, 848, 850 (4689, 4697,

4704).

2
Âl-i mrân Sur. 200

3 bn Cerîr (6/333).

A
ÂJ-i mrân Sur. 200

6 bn Cerîr (6/334), bn Ebî Hatim 3/848, 850 (4694, 4706) ve Beyhakî (4205).
6
Âl-i mrân Sur. 200

7 bnu'l-Münzir (1291) ve bn Ebî Hâtim 3/848, 850 (4693, 4695, 4700).

* Âl-i mrân Sur. 200

* bn Ebî Hatim 3/847, 849, 850 (4691, 4699, 4705).
10

Âl-i mrân Sur. 200
11

bnu'l-Münzir (1293).
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Ebû Nuaym, Ebu'd-Derdâ’dan bildirir: Resûlullah MiUu aleyhi yescien): “Ey iman

edenler! Sabredin, sebat gösterin, nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki

baarya eriebilesiniz
"1

âyetini açklarken:
"Be vakit namaz konusunda sabr

gösterin, dümanlarnzla klçla savarken sebat gösterin ve Allah yolunda

nöbet tutup uyank kaim ki baarya ulaasnz" buyurmutur.

2

Mâlik, bn Ebî eybe, bn Ebi’d Dünyâ, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî,

uabu'l-îman’da Zeyd b. Eslem’den bildirir: Ebû Ubeyde, Ömer b. el-Hattâb'a

bir mektup yazp Rumlann Müslümanlara kar toplandn ve tehlike

oluturduklarn bildirdi. Ömer b. el-Hattâb da cevaben ona öyle yazd:

"Mümin kul ne kadar skntl bir durumla maruz kalsa da Yüce Allah mutlaka

ona bir çk yolu gösterir. Bir zorluk da iki kolayla (zafer veya ehadete)

üstün gelecek deildir. Yüce Allah da: “Ey iman edenler! Sabredin, sebat

gösterin, nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki baarya eriebilesiniz
" 5

buyurmutur.”4

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Beyhakî'nin uab’da Sehl b. Sa’d'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiyahu aleyhi v*seiiam): "Yüce Allah yolunda bir günlük

nöbet, dünya ve üzerindekilerden daha deerlidir
"
buyurmutur .

5

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî’nin uab'da

Fadâle b. Ubeyd’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiUJiahu aisyh veseiiam): "Her

ölen kiinin amel defteri kapanp mühürlenir. Allah yolunda nöbet tutarak ölen

kii hariç! Zira bu ekilde ölen kiinin ameli, kyamet gününe kadar artar durur

ve kabir azabndan emin olur" buyurmutur .

6

Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Taberânî ve Beyhakî'nin Selmân'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh veteiM öyle buyurmutur: "Allah

yolunda gecesi ve gündüzüyle tutulan bir günlük nöbet, gündüzleri oruçla,

’ Âl-i mrân Sur. 200
1 Ebû Nuaym (5/249).

3 Âl-i mrân Sur. 200
4 Malik (2/446), bn Ebî eybe (5/335, 13/37), bn Ebi'd-Dünya, el-Ferac Ba'du'-idde

(sh. 11, 12), bn Cerîr (6/334), Hâkim (2/300, 301, "sahîh") ve Beyhakî (10010).
5 Buhârî (2892), Müslim (1881), Tirmizî (1664) ve Beyhakî (4284).
6 Ahmed 39/377 (23954), Ebû Dâvud (2500), Tirmizî (1621, "sahîh"), bn Hibbân

(4224), Hâkim (2/72, 144, "sahîh") ve Beyhakî (4286). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 2182).
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geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayrldr. Kii böylesi bir görevi

yaparken öldüü zaman da yapt bu görevden alaca sevap (kyamet gününe

kadar) artar durur, rzk (kabrindeyken) kendisine verilmeye devam eder ve

kabir azabndan emin klnr.

"

Taberânî bunu: "... Kyamet gününde ehit olarak haredilir" ziyadesiyle

zikreder.'

Taberânî ceyyid bir senedle Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sailsliafu Bieyhî vbscIIbiti) öyle buyurmutun "Bir aylk nöbet bir yllk oruçtan daha

deerlidir. Allah yolunda nöbette iken ölen kii, kyamet günündeki büyük

korkudan emin olur. Kabrinde iken rzkn ve Cennet kokusunu alr. Yüce Allah

onu geri diriltinceye kadarda nöbetten alaca sevap artar durur."
1

Taberânî ceyyid bir senedle rbâd b. 5âriye'den bildirdiine göre

Resûlullah (sdiaitahu aleyhi maileni} öyle buyurmutun "Kii öldüü zaman ameli de

biter. Allah yolunda nöbette iken ölen kii hariç! Bu ekilde ölen kiinin rzk,

kyametgününe kadar (kabrinde) kendisine gelir.''3

Taberânî ceyyid bir senedle Ümmü'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sdieiiBhu aleyhi mailem) öyle buyurmutur: "Ûç gün boyunca

Müslümanlarn sahil bölgelerinde nöbet tutan kii, bir yl boyunca nöbet

tutmu gibi karln alr.
"4

bn Mâce sahîh bir senedle Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(sdisiiahu aleyhi «auiitr) öyle buyurmutun "Allah yolunda nöbet tutarken ölen kiinin

sevab, yapt en salih amel üzerinden kyamete dek artar durur. Rzk
(kabrinde) kendisine verilir. Kabir azabndan uzak tutulur. Yüce Allah kyamet

günündeki büyük korkudan onu emin klarak hareder."5

Taberânî, M. el-Evsat*ta Ebû Hureyre'den merfû olarak benzerini u

1 Ahmed 39/130 (23727), Müslim (1913), Tirmizî (1665), Nesâî (3167), Taberânî (6178)

ve Beyhakî (4285).

1 Mecmau ’z-Zevâidde (5/290) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "Ravüeri güvenilirdir"

demitir.
5 Taberânî 18/256 (641). Heysemî, Mecmauz-Zevâid’de (5/290) der ki: 'Taberânî bunu

iki farkl isnadla rivayet etmitir ki birisinin ravileri güvenilirdir."
4 Ahmed 44/588 (27040). Müsned'in muhakkikleri: "isnad zayftr" demilerdir.
5 bn Mâce (2767). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2234).
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ziyadeyle rivâyet eder: "Kii nöbet tutarken öldüü zaman ameli, kyamet

gününe kadar devam eder. Kabrinde iken rzk Cennet esintileri içinde yanna

gelir. Cennette yetmi huriyle evlendirilir ve kendisine: «Hesap bitene kadar

istediin kadar kiiye efaatçi ol» denilir.

Taberânî sakncas olmayan bir senedle Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sBiieiiabu alrrh »bM öyle buyurmutun uKim güzel bir yol

(çr) açarsa yaad sürece bunu yapmann sevabn, öldükten sonra da terk

edilene kadar bu yolu takip eden kiilerin alaca sevabn benzerini alr. Kim de

kötü bir yol (çr) açarsa yaad sürece bunu yapmann günahn, öldükten

sonra da terk edilene kadar bu yolu takip eden kiilerin günahnn benzerini

alr. Allah yolunda nöbet tutarken ölen kii, kyamet gününde tekrar dirilinceye

kadar nöbet tutuyor gibi sevabn alr durur."
2

Taberânî, M. el-Evsafta ceyyid bir senedle Enes’ten bildirir: Resûlullah'a

(nMlhu aleyhi «asallm) nöbet tutan kiinin sevab sorulunca: "Bir gece nöbet tutup da

Müslümanlar koruyan kiiye neslinden gelen tüm kiilerin namaz ve

oruçlarnn sevab kadar sevap vardr" karln verdi .

3

Taberânî, M. el-Evsafta sakncas olmayan bir senedle Câbiriden

bildirdiine göre Resûlullah (sdldlahu uimh vesellen) öyle buyurmutur: "Yüce Allah,

yolunda bir gün nöbet tutan kiiyle Cehennem arasnda yedi hendek açar ki her

bir hendek yedi kat yer ile yedi gök kadardr.
"*

Ibn Mâce, vâhi (zayf) bir senedle Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre

Resûlullah (nilrirfu atrt» «saliam! öyle buyurmutur:
"
Tehlikeli bir yerde

Müslümanlar korumak için Ramazan ay dnda Allah rzasn umarak

tutulan bir günlük nöbet, Allah katnda orucu ve gece namazyla yüz yllk

ibadetten daha deerlidir. Tehlikeli bir yerde Müslümanlar korumak için

' Taberânî (3299). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (5/289) der ki: "snadnda Abdullah

b. Salih vardr. Abdulmelik b. uayb onu güvenilir bulmu ancak bakalar zayf

görmülerdir. Dier ravileri ise güvenilirdir."

J Taberânî 22/74 (184). Heysemî, Mecmau'z-Zevaid'dc (1/168) der ki: "Ravileri

güvenilirdir."

3 Taberânî (8059). Heysemî, Mecmau z-Zevâid 'de (5/289) der ki: "Ravileri

güvenilirdir."

4 Taberânî (4825). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (5/289) der ki: "snadnda zayf biri

olan îsa b. Süleymân Ebû Taybe vardr."



206 JB Âl-i nrâtt Sûresi r.

Ramazan ay içinde Allah masn umarak tutulan bir günlük nöbet, Allah

katnda orucu ve gece namazyla ikibin yllk ibadetten daha deerlidir. Eer

Yüce Allah bu kiiyi ailesine sa salim bir ekilde döndürürse iledii kötülükler

yazlmaz, ancak iyilikleri yazlr. Kyamete kadar da her günü nöbetteymi gibi

kendisine sevap verilir.

bn Hibbân ve Beyhakî, Mücâhid’den bildirin Ebû Hureyre nöbette

beklerken bir tehlike arzetti. Sahile doru kontrol için çktlar; ancak bir ey
bulamaytnca: “Bir ey yokmu" deyip dönüe geçtiler. Herkes dönerken Ebû

Hureyre yerinde duruyordu. Adamn biri ona: "Ey Ebû Hureyre! Sen neden

duruyorsun?" diye sorunca, Ebû Hureyre u karl verdi: "Resûlullah'n

(salbllahu aleyhi veseM öyle buyurduunu iittim:
"
Allah yolunda bir an (nöbette)

durmak, Kadir Gecesi'ni Hacer-i Esved’in yannda ihya etmekten daha

hayrldr/'2

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim'in Osman b. Affân’dan bildirdiine göre

Resûlullah (saüaiiahu Baytj wseltam): “Yüce Allah yolunda tutulan bir günlük nöbet,

baka yerde geçirilen bin günden daha hayrldr" buyurmutur. bn Mâce'nin

lafz: "Yüce Allah yolunda bir gün nöbet tutan kiiye orucu ve namazyla bin

günün sevab verilir" eklindedir.

1

Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (saliaiishu Beyhi vh»m

öyle buyurmutun "Nöbette olan kiinin kld namaz, beyüz namaz

deerindedir. Nöbette olann infak ettii bir dinar veya bir dirhem baka yerde

infak ettii dokuzyüz dinardan daha deerlidir."*

Ebu'-eyh, es-Sevâb’da Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi

vESBlem): "Nöbet yerinde klnan namaz baka yerde klnan bir milyon namaz

deerindedir" buyurmutur.
5

bn Hibbân’n Utbe b. en-Nudderiden bildirdiine göre Resûlullah (uftbhi

’ bn Mâce (2768). Mevzu hadistir (bak: Elbânî, DalfSünen bn Mâce, 607).
1 bn Hibbân (4603) ve Beyhakî, uab (4286). bn Hibbân'n muhakkiki: "snad

sahihtir" demitir.

3 Tirmizî (1667, "hasen"), Nesâî (3169), bn Mâce (2766), bn Hibbân (4609) ve Hâkim
(2/68, "sahih"). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1361/1)

A Beyhakî, uab (4295).

5 et-Terîb ve't-Terhlb'de {2/246} geçtii üzere Ebu'-eyh. Münzirî: "Hadiste münker

yönler vardr" demitir.
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aleyh ««eten): "Uzak bölgelere savaa gidildiinde
, idareciler ahaliyi savaa

zorladnda ve ganimetler zimmete geçirilmeye balandnda en hayrl cihad

nöbet tutmak olacaktr" buyurmutur.

1

Buhârî ve Beyhakî*nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBlallahu BBrfi vbseIIbiti) öyle buyurmutun "
Dinarn, dirhemin, yiyecein ve giyim

kuamn kulu olanlara, verilince raz olan, mahrum braklnca da öjke

duyanlara yazklar olsun! leri rast gitmesin, diken batsa bu dikeni

çkarlmasn! Saç ba dank, ayaklan toz içinde Yüce Allah yolunda atn
süren kiiye de ne mutlu! Bu kii muhafz olarak görevlendirilirse muhafzln
yapar, ordunun arkasnda görevlendirilirse arkada görevini yapar. Ne var ki bir

yere girmek için izin istese izin verilmez, birine araclk etse aracl kabul

edilmez."*

Beyhakî'nin Ümmü Mübeiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber CsaiiaHahu

aleyh mafcm): "Allah katnda konumu en hayrl olan kii, Allah yolunda atnn

üzerinde düman korkutan ve düman tarafndan korkutulan kiidir"

buyurmutur .

3

Müslim, Nesâî ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah {saiBhhu aleyhi ««M öyle buyurmutur "nsanlar arasnda en hayrl

yaayanlardan biri de, Yüce Allah yolunda atm süren, düman saldrs veya

tehlikesi sezdii zaman öldürmeyi ve ölümü kastedip oraya uçarak giden kiidir.

Bir dieri de u tepelerden birinin üzerinde veya u vadilerden birinde koyun

sürüsünün banda durup namazn klan, zekatn veren, eceli gelinceye kadar

Rabbine itaat eden ve insanlara hayrdan bakasn yapmayan kiidir

Beyhakî, bn Âiz'den bildirir: Resûlullah Ueiiaiiahu aleyh mailem) bir adamn

cenazenin arkasndan gitti. Namaz i<;in konulduu zaman Ömer b. el-Hattâb:

“Yâ Resûlallah! Bunun namazn klma, zira sefih biridir” dedi. Resûlullah

(taileNahu Bayh nssiinn) oradaki cemaate dönüp: "Aranzda bu adam Müslümanca bir

i yaparken gören var m?" diye sordu. Adamn biri kalkp: “Yâ Resûlallah!

Allah yolunda bir gün nöbet tuttu” deyince, Resûlullah (siifeDehu aleyhi veseiiem)

adamn cenaze namazn kldrd. Gömülürken de üzerine toprak att ve:

1 bn Hibbân (4856). bn Hibbân'n muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1
Buhârî (2887) ve Beyhakî, uab (4289).

3 Beyhakî, uab (4291).

4 Beyhakî, uab (42924294).
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"Arkadalarn senin Cehennemlik olduunu düünüyorlar,
ama ben ehadet

ederim ki sen Cennetlik birisin " buyurdu. Sonra Ömer'e: "Ey Ömer'

nsanlarn amelleri senden sorulacak deildir. Kendi ftratndan hesaba

çekileceksin " buyurdu.’

Hâkim’in bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.Ömer öyle demitir “Yüce

Allah bu ie peygamberlik ve rahmetle balamtr. Sonra hilafet ile rahmet

olacaktr. Sonrasnda sultanlk ile rahmete dönüecektir. Sonra da krallk ile

rahmete dönüecektir. Sonra da eein ota yapmas gibi makama

yapanlann elinde zorbala dönüecektir. Ey insanlar! Tatl ve çekici olduu

sürece, sumâm ile hutâm bitkileri gibi ac ve çekilmez olmadan cihad ve

savatan geri durmayn. Uzak bölgelere savaa gidildiinde, ganimetler

zimmete geçirilmeye balandnda, haram eyler de helal klndnda en

hayrl cihadnz nöbet tutmak olacaktr."
5

Ahmed'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (srfdUu aM «dM
öyle buyurmutur "Dört kiinin ameli ölümünden sonra da lehine ilemeye

devam eder. Biri Allah yolunda nöbette iken ölen kiidir. Dieri, bakastna bir

ilmi öreten kiidir ki bunun da sevab örettii eyle amel edildikçe devam

eder. Bir dieri bakasna sadaka veren kiidir ki, bunun da sevab o sadakadan

faydalanld sürece devam eder. Dördüncüsü de geride kendisine dua eden

salih bir çocuk brakan kiidir."3

bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve

bn Asâkir*in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullahwmu aleyhimriM her

gece Âl-i mrân Sûresi'nin son on âyetini okurdu .

4

Dârimî'nin bildirdiine göre Osmân b. Affân: “Gece Âl-i mrân Sûresi'nin

son on âyetini okuyan kiiye tüm geceyi ibadetle geçirmi gibi sevap yazlr"

demitir.

5

1

Beyhakî, uab (4297).
1 Hâkim (4/473, "sahih").

3 Ahmed 36/655 (22318). Müsned'n muhakkikleri: "Sahih liayrihi hadistir. Ebû

Umâme'den rivayet eden kii mübhem kald için isnad zayftr" demilerdir.
* bnu's-Sunnî (688), Ebû Nuaym, Ahbâru IsbehSn (2/120) ve bn Asâkir (22/393,

64/284).

5 Dârimî (2/452).
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bnu'd-Durays, Fedâil’de, Nehhâs, Nâsih’de, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Delâirde deiik tariklerle bildirdiine göre bn Abbâs: "Nisâ Sûresi,

Medine'de nazil oldu" demitir.

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: “Nisâ Sûresi, Medine'de nazil

oldu" demitir/

Buhârî’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Bakara ile Nisâ sûreleri nazil

olduunda ben Resûlullah'la (saUsfiahu alB/tî vesellefn) evliydim" demitir/

Ahmed, bnu'd-Durays, Fedâilu'l-Kur'ân’da, Muhammed b. Nasr, Salât’ta,

Hâkim ve Beyhakî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (mIWb)iubMi

vetBiiem): "Yedi uzun sûreyi (Sebu't-Tivâl) ezberleyen kii alim biri saylr"

buyurmutur/

Beyhakî, uab'da Vâsile b. el-Eska'dan bildirir Resûlullah Mjiiatu aleyh mailim):

"Tevrat yerine bana yedi uzun sûre (Sebu't-Tivâl) verildi" buyurdu. Muîn

olan sûreler, âyet says 100 ve üstü olan sûrelerdir. Mesânî olan sûreler ise

âyet says 100'den az ancak ksa sûrelerden daha uzun olan sûrelerdir/

Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, ibn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, uab’da Enes'den

bildirin Bir gece Resûlullah (laMahu aleyhi maiM rahatszland. Sabah vakti

kendisine: “Yâ Resûlallah! Acnn izleri hâlâ üzerinde görünüyor” denilince;

1 bnu'd-Durays (17) ve Beyhakî (7/143, 144).
1 bnu’l-Münzir (1299).

3 Buhârî (4993).

4 Ahmed 40/501, 41/78 (24443, 24531), bnu’d-Durays (72), Muhammed b Nasr (sh.

69), Hâkim (1/564, "sahih") ve Beyhakî (2415). Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir"

demilerdir.
5 Beyhakî (2415) ve Ahmed 28/188 (16982). Müsnetfin muhakkikleri: "snad

hasendir" demilerdir.
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"Allah'a hamdolsun ki bende gördüünüz bu durum
,

yedi uzun sûreyi

okumamdan dolaydr" buyurdu .

1

Ahmed, Huzeyfe’den bildirir: “Bir gece Resûlullah’la (tdahhu ^ vewi«m)

birlikte gece namazna kalktm. Yedi uzun sûreyi yedi rekatta okudu ."1

Abdurrezzâk, Hz. Peygamber'inMiaiBtasie^reseRsm) ailesinden birinden bildirir:

“Hz. Peygamberle m»Mu aleyhi wsHiem) bir gece kaldm. Gece yans kalkp

ihtiyacn gördükten sonra su kabna geldi. Kaptan su dökerek ellerini üç defa

ykad. Sonra da abdest alp namaza durdu. Bir rekatta yedi uzun sûreyi

okudu .”

3

Hâkim, bn Ebî Müleyke'den bildirir: bn Abbâs'n: “Nisâ Sûresi’ni bana

sorun! Ben ki Kuriân’ okumaya henüz küçükken baladm" dediini iittim/

bn Ebî eybe, Musannefte bildirdiine göre bn Abbâs: “Nisâ Sûresi'ni

okuyup da mirasta akrabalardan hacbeden5
ile hacbetmeyeni bilen kii, miras

ilmini örenmi demektir1' demitir.

6

l&J

t

d)| illi \jâs\j LjjJ l*j**

tj 6sm

“Ey nsanlar! Sîzi bir tek nefisten yaratan, ondan da eini

var eden ve ikisinden birçok erkek ve kadn türeten

Rabbinize kar gelmekten saknn. Kendisi adna
birbirinizden dilekte bulunduunuz Allah'a kar gelmekten

1

Metâlibu'l-Âliye'de (609) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme (1136), bn Hibbân

(319), HâJkim (1/308) ve Beyhakî (2427). Heysemî, Mccma
u
’z-Zevâd'd e (2/274) der ki:

"snad zayftr."
1 Ahmed 38/331, 332 (2330). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3 Abdurrezzâk, Musannef (2843).

* Hâkim (2/301).

5 Ölen kiinin yakn akrabasnn uzak olan akrabay mirastan menetmesi ve payn
azaltmasdr.

6 bn Ebî eybe (11/234).



ve akrabalk balarn koparmaktan saknn. Allah üphesiz

hepinizi görüp gözetmektedir." (N ;«â Sur. t)

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizi bir tek nefisten

yaratan, ondan da eini var eden ..."
1 buyruunu açklarken: "Tek bir

nefisten kast Âdem’dir. Ondan var edilen ei de Havva'dr ki, onu da Âdem'in

kaburga kemiinden yaratmtr” demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Miîcâhid: "...Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eini

var eden ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitin Tek bir nefisten kast

Âdem'dir. Ondan var edilen ei de Havvâ'dr ki uyuyan Âdem'in kaburga

kemiinden yaratlmtr. Uyandnda onu görüp Nebâtice’de kadn

anlamna gelen "Esâ!” demitir.
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer: "Yüce

Allah, Havvâ’y Adem’in sol arka tarafndan yaratt. Iblis'în kansn da sol arka

tarafndan yaratt” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Ondan da eini var

eden ..."
5 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, Havvâ’y Adem'in arka ve en alt

kaburgasndan yaratt” demitir .

6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uab’da bn Abbâs'tan bildirin

"Kadn erkekten yaratld. Bunun için kadn erkee bal klnmtr. Bu

yüzden kadnlarnz gözetin. Erkek ise topraktan yaratld ve topraa bal
klnd .”7

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Adem’in yirmisi

erkek, yirmisi de kz olmak üzere krk çocuu olmutur” demitir.

8

1

Nisa Sur. 1

J
Nisa Sur. 1

3 bn Cerîr (6/341), bnu'l-Münzir (1305) ve bn Ebî Hâlim 3/853 (4719).
4 bnu'l-Münzir (1303).
5 Nisa Sur. 1

6 bn Ebî Hâlim 3/852 (4717).

7 bnu'l-Münzir (1304), bn Ebî Hâtûn 3/852 (4718) ve Beyhakî (7798).
8 bn Asâkir (23/273).
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bn Asâkir, Ertea b. el-Münzirîden bildirir: "Bana bildirilene göre Havvâ,

it'i dileri çkana kadar kamnda tad. Kamnn beyazlndan dolay annesi

onun yüzünü dahi görebiliyordu. ît, Adem'in üçüncü çocuudur. Doum
srasnda Havva büyük bir ac çekti. Onu dourmasyla birlikte de melekler

ît'i aldlar. Yanlarnda krk gün kald. Yürümeyi ona örettikten sonra da geri

annesine verdiler."
1

bn CerîrMn bildirdiine göre ibn Abbâs: jjj «i lyfti
"2

buyruunu: "Onun adna birbirinize bir eyler verdiiniz Allah’a kar
gelmekten saknn" eklinde açklamtr.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî' bu

âyeti açklarken: "Adna anlamalar yapp sözler verdiiniz Allah'tan korkun"

demitir.

4

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

<ü ü^j.Lj
* 5 buyruunu: "Onun ve akrabalnzn adna birbirinizden

dileklerde bulunduunuz Rabbinize kar gelmekten saknn" eklinde

açklam ve öyle demitin Bundan kast kiinin birine: "Allah adna ve

aramzdaki akrabaln hürmetine senden unu istiyorum” demesidir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti

"akrabalk” kelimesinin sonu esreli olacak ekilde "fl»jin* üsUlLî" lafzyla

okumu ve açklarken öyle demitir: Bundan kast kiinin birine: "Allah adna

ve aramzdaki akrabaln hürmetine senden unu istiyorum" demesidir.

7

Câfer de bu buyruu açklarken öyle der: Bundan kast kiinin birine:

"Allah adna ve aramzdaki akrabaln hürmetine senden unu istiyorum"

demesidir.

1 bn Asâkir (23/273).
J
Nisa Sur. 1

3 bn Cerîr (6/344).

* bn Cerîr (6/344) ve bn Ebî Hatim 3/854 (4725).

5 Nisa Sur. 1

6 bn Cerîr (6/345), bnu’l-Münzir (1307) ve bn Ebî Hatim 3/853 (4723).

7 bn Cerîr (6/345).



bn Cerîr'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu buyruu açklarken öyle

der: Bundan kast kiinin birine: "Allah adna ve aramzdaki akrabaln

hürmetine senden unu istiyorum” demesidir.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti okumu ve:

"Biri senden Allah adna bir ey istedii zaman isteini ona ver. Ayn ekilde

aradaki akrabaln hürmetine biri senden bir ey istedii zaman onun da

isteini karla” demitir.
2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: " ^âJt iL yülS

aj 05J.li” 3 buyruunu öyle açklamtr: "Kendisi adna birbirinizden

dilekte bulunduunuz Allah'a kar gelmekten saknn. Ayn ekilde akrabalk

balarn koparmaktan saknn, akrabalannzla banz koparmayn.”4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Kendisi adna

birbirinizden dilekte bulunduunuz Allah'a kar gelmekten ve akrabalk

balann koparmaktan saknn ..."3 buyruunu açklarken öyle demitin

"bn Abbâs, Resûlullah’tan (seliaiiahu aleyhi mailem) naklen der ki: Yüce Allah öyle

buyurur: «Akrabalk balann koparmayn! Zira böylesi, dünya hayatnda

bekanz için daha iyi, ahiretiniz konusunda da daha hayrldr.»"6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir Bize bildirdiine göre bu konuda Hesûiullah (niiaMm aleyhi «nM
öyle buyururdu: "Allah'tan korkun ve akrabalk balannz koparmaktan

saknn! Zira böylesi, dünya hayatnda bekanz için daha iyi, ahiretiniz

konusunda da daha hayrldr."7

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in Katâde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi mellem): "Allah'tan korkun ve akrabalk balannz kesmeyin, canl

tutun" buyurmutur.8

‘ bn Cerîr (6/345).

7 bn Ebî Hâlim 3/854 (4724).

3 Nisâ Sur. 1

4 bn Cerîr (6/347) ve bn Ebî Hatim 3/854 (4726).
5 Nisâ Sur. 1

6 Abd b. Humeyd, Müntehab (575). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
7 bn Cerîr (6/347).
8 Abdurrezzâk, Tefsîr (1/145) ve bn Cerîr (6/348).
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bn Cerîr'in Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
1

lafzyla okur ve: "Allah'tan korkun ve akrabalk banz kesmeyin" eklinde

açklard .

1

bn Cerîr'in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu buyruu

açklarken: "Akrabalk balannz kesmekten saknn, anlamndadr" demitir.
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti:

A
lafzyla okur ve: "Allah'tan korkun ve akrabalk balam

kesmekten de saknn" eklinde açklard .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime bu

âyeti: 3’
16

lafzyla okur ve: "Akrabalk balann kesmekten saknn"

eklinde açklard .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah üphesiz

hepinizi görüp gözetmektedir
"6 buyruunu açklarken: "Sizi gözetip

korumaktadr" demitir.

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu buyruu açklarken: "Yüce Allah

sizin yaptklannz gözetlemekte ve ne yapp ettiinizi bilmektedi r"

demitir.

10

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, ibn Mes’ûd'dan

bildirir: Resûlullah (saUiahj aleyhi vesellem) hem namaz hem de ihtiyaç duasn bizlere

öretti. Namazdaki dua teehhüddür. htiyaç /Hâcet duasna gelince, kii

önce: "Hamd ancak Allah'ndr. Ancak O’na hamdeder, O'ndan yardm ister

ve O'ndan balanma dileriz. Nefislerimizin errinden ve kötü

’ Nisa Sur. 1

J bn Cerîr (6/349).

3 bn Cerîr (6/349).

4 Nisa Sur. 1

5 bn Cerîr (6/348).

6
Nisa Sur. 1

7 bn Cerîr (6/347), Îbnul-Münzir (1309) ve bn Ebî Hatim 3/854 (4726. hadis n

akabinde muallak olarak).

4
Nisâ Sur. 1

? bn Cerîr (6/350) ve bn Ebî Hatim 3/854 (4727).

,0 bn Cerîr (6/350).
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amellerimizden Allah’a snrz. Allah’n hidâyete erdirdiini kimse

saptramaz, saptrdm da kimseler hidâyete erdiremez. Allah'tan baka ilah

olmadna, tek ve ortaksz olduuna, Muhammed’in de O'nun kulu ve

Resulü olduuna ehadet ederim” der. Sonrasnda u üç âyeti: "Ey iman

edenler! Allah'tan, O'na yarar ekilde korkun ve ancak müslümanlar

olarak can verin.”' "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eini

var eden ve ikisinden birçok erkek ve kadn türeten Rabbinize kar

gelmekten saknn. Kendisi adna birbirinizden dilekte bulunduunuz

Allah'a kar gelmekten ve akrabalk balarn koparmaktan saknn. Allah

üphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.”2

"Ey iman edenler! Allah’tan

korkun ve doru söz söyleyin. (Böyle davranrsanz] Allah ilerinizi düzeltir

ve günahlarnz balar. Kim Allah ve Resûlü'ne itaat ederse büyük bir

kurtulua ermi olur
”

3

okur, ardndan da ihtiyac olan eyi dile getirir.’

» • %

Ji vsUl*^ oS&l 1/i

"Yetimlere mallarn verin. Temizi pis olanla deimeyin.
Onlarn mallarn kendi mallarnza katp yemeyin, çünkü

bu, büyük bir günahtr." (N;*â Sur. 2)

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: atafân kabilesinden bir adamn

yannda yetim olan yeenine ait çok miktarda mal vard. Yetim olan çocuk

büyüyünce amcasndan bu mal istedi, ancak amcas bu mallan vermek

istemedi. Çocuk adam Hz. Peygamber'e (saiiallahu aleyhi vesdM ikâyet edince:

"Yetimlere mallarn verin. Temizi pis olanla deimeyin ...”5 âyeti nazil

oldu. Burada muhatap olanlar, yetimlerin mallarna bakan vasilerdir ki Yüce

Allah onlara öyle seslenmektedir: "Ellerinizde bulunan ve yetimlere ait olan

mallan zaman gelince onlara geri verin. Bakalanna ait olan ve sizin için

haram olan mallan kendi mallarnzla deitirmeyin. Helal olan kendi

1

Âl-i mrân Sur. 102
J Nisâ Sur. 1

5 Ahzâb Sur. 70, 71

’ bn Ebî eybc (4/381), Ebû Dâvud (2118), Tirmizî (1105), Nesâî (3277) ve bn Mâce

(1892). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1860)
5 Nisâ Sur. 2



216 3 Nisa Sûresi Sf-

mallannz harcayp size haram olan bakasnn mallarn yemeye kalkmayn!"’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin

uabu 'l-îmatt’da bildirdiine göre Mücâhid: "...Temizi pis olanla

deimeyin. Onlarn mallarn kendi mallarnza katp yemeyin. Çünkü bu,

büyük bir günahtr"

1

âyetini açklarken öyle demitin "Temizden kast helal,

pisten kast ise haram maldr. Kiinin kendisine takdir edilen helal nzk eline

geçmeden acele davranp kendisi için haram olan nzk yemeye kalkmamas

emredilmektedir. Ellerinde bulunan ve yetimlere ait olan mallan da yemek

için kendi mallanna katmamalar gerektii, bunu yapmann büyük bir günah

olduu ifade edilmitir."3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "...Temizi pis olanla deimeyin ...*

4

buyruunu açklarken: "Sizin

olan zayf hayvan yetimin olan semiz hayvanla deitirmeyin" demitir.

3

bn Cerîr, Zührî’den bu yorumun benzerini zikreder .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brâhîm(-i

Nehaî) bu âyeti açklarken: "Sizin olan eksik paray yetimin olan iyi parayla

deitirmeyin" demitir.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: Önceleri kii gözetiminde olan yetimin sürüsü içinden semiz

olan koyunu alp, kendi sürüsünden olan zayf koyunu onun yerine koyar ve:

"Bir koyuna karlk bir koyun" derdi. Ayn ekilde yetimin mallan içinden iyi

olan dirhemleri alp yerine elindeki eksik dirhemleri koyar ve: "Bir dirheme

karlk bir dirhem" derdi .

8

1 bn Ebî Hâtin 3/854, 855 (4728, 4735).
J

Nisâ Sur. 2

3 bn Cerîr (6/351, 353), bnu'l-Münzir (1315, 1318), bn Ebî Hâtûn 3/855, 856 (4733,

4739, 4740) ve Beyhakî (1184).

4 Nisâ Sur. 2

5 bn Cerîr (6/352), îbnu'l Münzir (1314) ve ibn Ebî Hâtûn 3/855 (4736).

6 bn Cerîr (6/352).

7 bn Cerîr (6/352), bnu'l-Münzir (1313) ve bn Ebî Hatim 3/856 (4737).

8 bn Cerîr (6/352, 353) ve bn Ebî Hatim 3/856 (4738).



bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Cahiliye insanlar mirastan kadnlara ve küçük çocuklara bir ey vermezlerdi.

Bunun içindir ki ölüden geriye kalanlan büyükler alrd. te âyetle kiinin

mirastan kendi pay olan ksmn kendisi için temiz, çocuk ve kadnn pay olan

ksmnn ise pis olduu ifade edilmitir."
1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: " î^b %

Jl buyruunu: "Onlarn mallann kendi mallannza katarak

yemeyin" eklinde açklamtr.3

bn Cerîr, Haan (-1 Basrf)’den bildirir: Yetimlerin mallan konusunda bu

âyet nazil olunca, elinde yetimlere ait mal olanlar bunian kendi mallanndan

ayrmaya baladlar. Ancak bu konuda sknt yaayp durumdan Hz.

Peygamber'e (seilallahu »leyh mllam) ikâyette bulunduklannda: "Sana yetimleri

sorarlar, de ki: «Onlarn ilerini düzeltmek hayrldr». Eer onlarla bir arada

yaarsanz, artk onlar sizin kardelerinizde..."4 âyeti nazil oldu. Bu âyetin

ardndan da mallan kantrdlar, ancak onlann mallann yemekten de

sakndlar. 5

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: 6$£"6
buyruunu: "Büyük bir günah" olarak

açklamtr.7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abâs: ifadesini "Zulüm,

hakszlk" olarak açklamtr.9

Tastî, MesâiVde, bnu'l-Enbârî, el-Vakf ve'l-tbtidâ’da ve Taberânî'nin

bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: ifadesinin anlamn

’ bn Cerîr (6/353, 354).
1
Nisâ Sur. 2

3 bnu’I-Münzir (1316).

4 Bakara Sur. 220
5 bn Cerîr (6/355, 356).

‘ Nisâ Sur. 2
7 ibn Cerîr (6/357), Ibnu'l-Münzir (1317) ve bn Ebî Hâtûn 3/857 (4743).
8
Nisâ Sur. 2

* bn Ebî Hatam 3/856 (4742).
10 Nisâ Sur. 2
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sorunca, bn Abbâs: “Habelilerin dilinde günah anlamndadr" dedi. Nâfi’:

“Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca da bn Abbâs u karl
verdi: "Evet, bilirler. A’â'nn:

“Benden yapmam beklediiniz ey

Akam bulan herkes bilmeli ki isyan ve günahtr" dediini iitmedin mi?'’’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde bu ifadeyi "Ç^”2
eklinde, "ç"

harfini dammeli okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu ifadeyi

eklinde, "ç” harfini fethali okurdu.

jii .1411 & fi od» u \ji\i ^41 j ijLJi Vi p»- âb

iiilj puUj! o^JL. U jt i VÎ p**r

44 Si Jit

"Eer yetimlerin haklann gözetemeyecenizden

korkarsanz, size helal olan dier kadnlardan iki, üç ve

dörde kadar evlenebilirsiniz. Eer adaleti gözetmemekten
korkarsanz, o zaman bir tane ile veya elinizin altndakiyle

yetinin. Doruluktan ayrlmamak için en uygunu budur."

(Ninâ Sur. 3)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Eb?

Hâtim ve Beyhakî, Sünen ’de Urve b. ez-Zübeyr'den bildirin Hz. Âie’ye: “Eer

yetimlerin haklarn gözetemeyeceinizden korkarsanz..." 3 âyetinin

açklamasn sorduumda öyle dedi: "Yeenim! Bu kz, velisinin himayesinde

ve malnda da ortak iken kzn mal ve güzellii velisinin houna gider. Anca<

onunla evlenirken mehrinde adil davranmaz ve bakasnn kza verebilecei

mehrin aynsn vermekten kaçnr. te bu âyetle mehirlerini en yüksek

’ ei-tkân'd a (2/68, 90) geçtii üzere Tast, Mesâi! ve Mesâil Mâ/i 'd

e

(sh. 127) geçtii

üzere bnu'l-F.nbârî, el-Vakf.

1
Nisa Sur. 2

J Nisa Sur. 3
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düzeyde vermek suretiyle adaleti salamalar haricinde onlarla evlenmeleri

yasaklanm, ancak baka kadnlardan istedikleriyle evlenebilecekleri

buyrulmutur. Bu âyetin nüzulünden sonra insanlar bu konuda

Resûlullah’tan «w fetva istediklerinde "Kadnlar hakknda senden

fetva isterler, de ki: «Onlar hakknda fetvay size Allah veriyor: Bu fetva,

kendilerine yazlan eyi vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladnz

yetim kadnlara ve bir de zavall çocuklara ve yetimlere dorulukla

bakmanz hususunda Kitap'ta size okunandr.» Ne iyilik yaparsanz Allah

onu üphesiz biliri” âyeti nazil oldu. Burada Yüce Allah'n, "Kendileriyle

evlenmeyi arzuladnz" buyruu, içinizden birinin himayesi altnda

bulunan, güzellii ve mal az olan yetim kzla evlenme arzusudur. Onun

içindir ki mal ve güzelliine rabet ettikleri yetim kadnlarla evlenmeye

ancak adalet kaydyla cevaz verilmitir. Bu da güzellii ve mal az olan yetim

kzlarla evlenmeye rabet göstermedikleri içindir."
2

Buhârî, Hz. Âie'den bildirir: Adamn birinin yannda yetim bir kz vard ve

onunla evlendi. Adamn kzda gönlü yoktu, ancak kzn bir hurmal olduu

için onu yannda tutuyordu. Bunun üzerine: "Eer yetimlerin haklarn

gözetemeyeceinizden korkarsanz..." 3 âyeti nazil oldu.

Ravi der ki: "Ravi bunu bize aktarrken sanrm kzn o hurmalk ile dier

mallarda adamn orta olduunu söyledi."
4

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Hz. Âie'den bildirir: "Bu âyet bir

adamn himayesinde bulunan ve mal olan yetim kz hakknda nazil olmutur.

Adam, himayesinde olan bu kz beenmese de srf mal için onunla

evlenebilir, sonradan ona kötü davranp zarar verebilir. Böylesi bir durum için

bu âyet uyan mahiyetindedir."5

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirir:

Bazen Kureylilerden birinin yannda hem e olarak birkaç kadn, hem de

yetim kzlar bulunurdu. Bu kiinin mal bitince de himayesinde bulunan

’ Nisa Sur. 127
1 Buhârî (5064), Müslim (3018), Nesâî (3346), bn Cerîr (6/360), bnu'l-Münzir (1323),

bn Ebî I [âtim 3/857 (4744, 4745) vc Beyhakî (7/142).

3 Nisa Sur. 3

" Buhârî (4573).

5 bn Cerîr (6/360), bnu'l-Münzir (1325) ve bn Ebî Hâtim 3/857 (4744).
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yetimlerin malna yönelirdi. Bu konu hakknda da: “Eer yetimlerin haklarn

gözetemeyeceinizden korkarsanz... âyeti nazil oldu .

2

bn CenVin bildirdiine göre Ikrime bu âyeti açklarken öyle demitir:

Önceleri kii: “Neden ben de filan kii gibi birçok kadnla evlenmeyeyim ki?"

der ve dört, be, alt veya on kadnla birden evlenirdi. Bu ekilde himayesinde

bulunan yetimin maln kullanarak bu evlilikleri yapard. Bu âyetle de dört

kadndan fazlasyla evlenmeleri yasakland .
3

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken

öyle demitir: “Önceleri kii himayesinde bulunan yetimlerin maln

kullanarak diledii kadar kadnla evlenirdi. Yüce Allah bu âyetle böylesi

evlilikleri yasaklad."4

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir:

“Yetimlerin mallarnn korunmas dolaysyla erkeklerin evlenebilecekleri

kadn says dörtle snrlandnld ."5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Htmeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Saîd b. Cübeyriden bildirir: Yüce Allah, Muhammed'i (sayiahu aleyhi reseiM

peygamberlikle gönderdiinde verdii emirler ile getirdii yasaklar haricinde

insanlar Cahiliye âdetlerine göre yayorlard. nsanlar da sk sk gelip yetimler

konusunu Hz. Peygamber'e (seiia.iahu nieyti wp<»?m) sorarlard. Ancak evlenilecek

kadn says ile kadnlar konusunda herhangi bir soru sorma gerei

duymuyorlard. Erkek de diledii sayda kadnla evlenebiliyordu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Eer yetimlerin haklarn gözetemeyeceinizden

korkarsanz, size helal olan dier kadnlardan iki, üç ve dörde kadar

evlenebilirsiniz. Eer adaleti gözetmemekten korkarsanz, o zaman bir

tane ile veya elinizin altndakiyle yetinin. Doruluktan ayrlmamak için en

uygunu budur
"6

âyetini indirdi. Âyetle Yüce Allah insanlarn, yetimler

konusunda adaletsiz davranmaktan korktuklan gibi dier kadnlar

1

Nisa Sur. 3
1 bn Ebî eybe (4/359), bn Cerir (6/361) ve bnu'l-Münzir (1328).

} bn Cerir (6/361, 362).

4 bn Cerir (6/362).

s bn Cerîr (6/362), bnu'l-Münzir (1327), bn Ebî Hâtin 3/859 (4755).

6 Nisa Sur. 3
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konusunda da adaletsiz davranmaktan korkmalan gerektiini ifade etti ve

evlenilecek kadn saysn dörtle snrlandrd.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Cahiliye döneminde kii dul kadnlardan on

tanesini nikah altnda tutabilirdi. Yetimlerin haklan konusunda da çok titiz

davranrlard. Yetimler konusunu dini açdan çokça sorgular, ama bu kadar

kadnla evlenme konusuna hiç girmezlerdi.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in 5aîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: "Bu âyetle Yüce Allah

insanlann, yetimler konusunda adaletsiz davranmaktan korktuktan gibi

nikahlan altnda tuttuktan dier kadnlar konusunda da adaletsiz

davranmaktan korkmalar gerektiini ifade etmitir.” 3

bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir:

"Cahiliye döneminde kimse yetimin malna dokunmazd. Ancak on kadnla

ayn anda evli bulunabilir, hatta babalannn ölümünden sonra analklan ile

bile evlenirlerdi. Bu âyetten sonra da kadnlar konusundaki uygulamalann

gözden geçirdiler.”5

bn Ebî Hâtim’in Muhammed b. Ebî Mûsa el-E'arî vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: "Eer zinaya dümekten

korkarsanz baka kadnlarla evlenebilirsiniz. Yani yetimlerin mallan

konusunda adaletsiz olmaktan korktuunuz kadar evlenmemeniz halinde

zinaya dümekten de korkmalsnz.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demitin "nanarak ve tasdik ederek

yetimlere veli olmaktan ve onlann mallann yemekten çekindiiniz gibi ayn

' Saîd b. Mansur, Sünen (Tefsîr, 554), bn Cerîr (6/364), bnu'l-Münzir (1326) ve bn Ebî

Hâtim 3/859 (4757).
J bn Cerîr (6/365) ve bn Ebî Hatim 3/859 (4756).

3 bn Ebî Hâtim 3/827 (4747).

* bn Cerîr (6/365).

5 bn Ebî Hâtim 3/857 (4746).
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ekilde zinaya bulamaktan da çekinmelisiniz. Böylesi bir durumda da size

helal olan kadnlardan iki veya üç veya dört tanesiyle evlenebilirsiniz.”

1

Abd b. Humeyd, bn drîs'ten bildirin Esved b. Abdirrahman b. el-Esved

bana Alkame’nin mushafn verdi. Bu mushafta, “...Size helal olan dier

kadnlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz..."
1
âyetinin, ç>lk”

lafzyla yazldn gördüm. Bundan A'me'e bahsettiimde bunu beendi.

Zira A'me de baz mushaflarda olduu gibi bu âyeti ÇJ?" lafzyla

okumazd .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ebû Mâlik: “ç&J Olk U”4 buyruunu: “Size helal

klnanlardan” eklinde açklamtr .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Haan ( Basrî) ile Saîd b. Cübeyr: “ ç»lL u

buyruunu: "Size helal klnanlardan” eklinde açklamlardr.
7

bn Ebî eybe ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Âie: çt U”
8

buyruunu açklarken: “Size helal kldklarmdan, anlamndadr” demitir.
9

âfiî, bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Nehhâs, Nâsih’de,

Dârakutnî ve Beyhakî, bn Ömer'den bildirir: aylân b. Seleme es-Sekafî

Müslüman olduu zaman on tane hanm vard. Bunun üzerine Resûlullah

1 bn Cerîr (6/366), bnu'l-Münzir (1325) ve bn Ebî Hâlim 3/857, 858 (4748, 4754).
1
Nisâ Sur. 3

’
"’fB ç-J." lafz Übe/yin kraatidir. Konu için Kurtubî, Tefsir (5/15) ile Bahru'l-Muhît'e

(3/162) baknz.
* Nisâ Sur. 3

5 bn Ebî eybe (4/359), bn Cerîr (6/369), bnu’l-Münzir (1321) ve bn Ebî Hatim 3/858

(4750).
4
Nisâ Sur. 3

7 bn Cerîr (6/369, 370).

* Nisâ Sur. 3

9 bn Ebî eybe (4/359) ve bnu'l-Münzir (1320).



(sbIIuHbHu aleyhi vesellem) ona: "Bunlardan (dört tanesini) seç" buyurdu. Baka bir

lafzda:
"
Dördünü yannda brak geriye kalanlardan ayni" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe ve Nehhâs, Nâsih’de Kays b. Haris el-Esedî’den bildirin

Müslüman olduumda sekiz tane hanmm vard. Resûlullah'a (saJalUhu eleyhi vesellem)

gelip durumu haber verdiimde: "
çlerinden dört tanesini seç, gerisini brak"

buyurdu. Ben de böyle yaptm .

2

bn Ebî eybe, Muhammed b. Sîrîn’den bildirin bn Ömer: "Kölenin en

fazla kaç kadn alabileceini bilen var m?" diye sorunca, adamn biri kalkp:

"Ben biliyorum, iki kadn alabiliri' dedi. Adamn bu cevab üzerine bn Ömer

sustu.
3

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Sünen’de Hakem’den bildirir: "Kölenin ayn

anda ikiden daha fazla kadnla evlenemeyecei konusunda Resûlullah'n

(saiiaibhu aleyhi vesBiier) ashab icma etmilerdir."4

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde

"...Eer adaleti gözetmemekten korkarsanz... ** buyruunu açklarken

öyle demitir: "Dört kadn arasnda adaleti salayamamaktan korkarsanz üç

kadnla evlenin. Üçü arasnda adaleti salayamamaktan korkarsanz iki, iki

tane arasnda adaleti salayamamaktan korkarsanz bir tane ile evlenin. Bir

tane için de adaleti salayamamaktan korkarsanz o zaman elinizin altnda

bulunan cariyeyle yetinin."
6

bn Cerîr, Rabî*den yorumun benzerini zikreder.

7

’ afiî 2/29 (ifâu'l-Ayy, 43), Tirmizî (1128), bn Mâce (1953), Nehhâs (292, 293),

Dârakutnî (3/269, 270) ve Beyhakî (7/181, 182). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen

bn Mâce, 1589).
2 bn Ebî eybe (4/318), Nehhâs (293) ve bn Mâce (1952). Hasen sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1588).

3 bn Ebî eybe (4/144).

4 bn Ebî eybe (4/145) ve Beyhakî (7/158).

5 Nisa Sur. 3
6 bn Cerîr (6/375) ve bn Ebî Hâlim 3/859 (4759).

7 bn Cerîr (6/375).
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bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk: "...Eer adaleti gözetmemekten

korkarsanz..."

1

buyruunu açklarken: "Cinsel iliki ile sevgi konusunda

adaletin salanamamasdr” demitir.*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Elinizin

altndakiyle ..."3 buyruunu açklarken: "Bundan kast cariyelerdir” demiti '.4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Elinizin altndakiyle..
" 5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Önceleri kii sahip olabildii bütün

kadnlarla evlenebilirdi. Daha sonra Yüce Allah bir kadn ile kzyla ayn anda

evlenmeyi, babann veya olun karsyla evlenmeyi, sütkarde olan iki kzla

ayn anda evlenmeyi, sütanneyle evlenmeyi, kocas olan kadnla evlenmeyi

yasaklad. Yüce Allah, hür de olsalar cariye de olsalar böylesi bir konumda

olan kadnlarla evlenmeyi haram kld ."6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Hibbân, Sahîh'de Hz. Âie'den bildirin

Hz. Peygamber (sadaiiahu aieyhi mailemi, “Ijjh bil dJa
" 7 buyruunu: "Bu

zulmetmemeniz için en uygun olandr'' eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim der ki: Babam: "Hatal bir hadistir, dorusu da Hz. Âie'den

mevkûf olarak rivâyet edilendir” demitir.
8

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallardan bildirdiine göre bn

Abbâs: bit
”9 buyruunu: "(Adaletten) kaymamanz için” eklinde

açklamtr.

10

1

Nisâ Sur. 3
1 bn Cerîr (6/375).

3 Nisâ Sur. 3

4 bn Cerîr (6/375) ve bn Ebî Hâtim 3/859 (4760).

5 Nisâ Sur. 3
6 bnu'l-Münzir (1330).

7 Nisa Sur. 3
e bnu'l-Münzir (1336), bn Ebî Hâtim 3/860 (4761) ve bn Hibbân (4029).

9 Nisâ Sur. 3

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 558), Om Ebî eybe (4/361), bn Cerîr (6/379), bnu’l-Münzir

(1331) ve bn Ebî Hâtim 3/860 (4761).
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Tastî, Mesâil’öe bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a " yi Jî1 dil

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: "Adaletten sapmamanz için

en uygunu budur, anlamndadr" dedi. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi birli mi

ki?" diye sorunca, ibn Abbâs öyle karlk verdi: “Tabi ki bilirler. âirin:

Biz Allak Resûlü 'ne tâbi olduk,

Ancak onlar Peygamberin sözünü dinlemeyip, adaletle tartmadlar"

dediini iitmedin mi?"
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre krime: bil”
3 buyruunu: "Adaletten

sapmamanz için" eklinde açklam ve öyle demitir: "Ebû Tâlib'in:

"Adaletli olan tartda bir arpa tanesi dabi kaybolmaz

Doru tartan kiinin tartmasnda adaletsizlik olmaz" demesini iitmedin

mi?"4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû shâk el-Kûfî’den bildirir:

Osmân b. Affân, bir konuda kendisine sitem eden Küfe ahalisine: "Terazi

deilim ki bir tarafa meyletmeyeyim!" eklinde bir cevap yazmtr.5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Mücâhid: yi"
6 buyruunu: "(Adaletten) sapmamanz için"

eklinde açklamtr.7

bn Ebî eybe de Ebû Rezîn, Ebû Mâlik ve Dahhâk'tan yorumun benzerini

zikreder.
8

' Nisâ Sur. 3
1
el-tkân'da (2/78) geçtii üzere Taslî.

i Nisâ Sur. 3
4 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 557), bn Cerîr (6/377), bnu'l-Münzir (1332, 1335) ve bn Ebî

Hatim 3/860 (4762).

5 bn Cerîr (6/378).

6 Nisâ Sur. 3
7 bn Ebî eybe (4/361), bn Cerîr (6/376) ve bnu'l-Münzir (1334).
1 bn Ebî eybe (4/361, 362).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti açklarken:

“Zulmettikleriniz daha fazla olmasn diye en uygunu budur" demitir.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

"Harcamalarnn daha az olmas için en uygunu budur. Zira bir kadirin

masraf, daha fazla kadnn masrafndan azdr. Cariyeyi idare etmek de hür

olan kadn idare etmekten daha kolaydr. Çocuklar için de ayn durum söz

konusudur.” 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: yi
”3 buyruunu:

"Fakir dümemeniz için” eklinde açklamtr.
4

ILa ijîö ü Uj IÎJL> »U3l ijJÎj

"Kadnlara mehirlerini gönül holuuyla verin. Eer kendi

istekleriyle o mehrin bir ksmn size balarlarsa, onu da

afiyetle yiyin." (Nua Sur. 4)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibnCerîr, bnu’l-Münzir ve bn EbîHâtim,

Ebû Salih'ten bildirir: Önceleri erkekler kzlarn veya kz kardelerini

evlendirdikleri zaman ona verilen mehri kendileri alr, evlenen kadna

vermezlerdi. Yüce Allah bu ekilde mehri almalann yasaklad ve: "Kadnlara

mehirlerini gönül holuuyla verin ..."5 âyetini indirdi .

6

bn Cerîr, Hadramî'den bildirir: Bazlar kz kardelerini birine verir, bunun

karlnda da onun kz kardeini alrd. Bu ekilde de karlkl olarak

birbirlerinin kz kardeleriyle evlendikleri için kadnlara mehir verilmemi

1 bn Ebî Hatim 3/860 (4763).
2 bn Cerir (6/380).

5 Nisâ Sur. 3
4 bn Ebî Hatim 3/860 (4764).

5 Nisâ Sur. 4
6
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 559), bn Cerir (6/381), bnu’l-Münzir (1339) ve bn Ebî Hâlim

3/860 (4765).
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olurdu. Bu konuda Yüce Allah: "Kadnlara mehirlerini gönül holuuyla

verin ..."
1 buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: .llji Ipîj
"3 buyruunu:

“Kadnlara mehirlerini verin" eklinde açklamtr.

4

bn Cerîr ve jbn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: “aiâû
"5 ifadesini

açklarken: “Bundan kast, kadnn mehridir" demitir.

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie: “tUö” 7
ifadesini: “Bir görev ve

gereklilik olarak" eklinde açklamtr.

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

“dliö .llJl IjîTi
”9 buyruunu: "Ad konulmu, belirtilmi bir farz olarak

kadnlara mehirlerini verin" eklinde açklamtr.

10

ibn CerVin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Süö" ifadesini Araplar “vecibe, yükümlülük" anlamnda kullanrlar. Yüce

Allah da burada: “Kadnlarla evlenebilmek için onlara bir eyler verme

yükümlülüünüz vardr" buyurmutur. Hz. Peygamberden (»Ilalleh aleyhi me\\m)

sonra da hiç kimse dini bir vecibe olarak mehri vermeden bir kadnla

evlenemez .

11

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: “Sliû
"12

ifadesini:

“Farz" olarak açklamtr .’ 3

1

Nisâ Sur. 4
1
îbn Cerîr (6/381, 382).

3 Nisâ Sur. 4

« îbn Ebî Hatim 3/860, 861 (4766, 4768).

5 Nisâ Sur. 4
6
îbn Cerir (6/380) ve bn Ebî Hatim 3/861 (4770).

7 Nisâ Sur. 4

* bn Ebî Hatim 3/861 (4769).

’ Nisâ Sur. 4
,0
îbn Cerîr (6/380), bnu’l-Münzir (1340) ve bn Ebî Hatim 3/861 (4771).

” bn Cerîr (6/381).

’ J Nisâ Sur. 4
15 bn Cerîr (6/380).
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Ahmed'in Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah Miafehu eM»

veseüem): "Kii mehir olarak kadna bir avuç hurma dahi verse onu kendine heial

klm olur" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe, ibn Ebî Lebîbe'den o da dedesinden naklen bildirdiine

göre Resûlullah (uJiaBaNj aleyhi «selem):
"
Kii mehir olarak verecei tek bir dirhem ile

kadn kendine helal klabilir" buyurmutur.*

bn Ebî eybe’nin Âmir b. Rabîa'dan bildirdiine göre adamn biri bir

kadnla mehir olarak bir çift terlik karlnda evlenince Hz. Peygamber UeiiBiehu

aleyhi ren-Uem) bu evlilii geçerli sayd .

3

bn Ebî eybe'in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiehu

aleyhi vesellem): "Bir kadnla
, mehrini yemek niyetiyle evlenen kii Allah katnda

kyamet gününe kadar zinakar olarak saylr" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Hz. Âie ile Ümmü Seleme: “Bir kadnn

mehri ile bir içinin ücretini yemek kadar vebali ar bir ey yoktur"

demilerdir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "...Bir ksmn size balarlarsa ..."5 buyruunu

açklarken: “Kendilerine balanacak kiiler kocalardr" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre krime: “

ül jü»"
7 buyruunu: “Eer kendi istekleriyle mehillerinin bir

ksmn size balarlarsa" eklinde açklamtr.®

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Eer kendi istekleriyle o mehrin bir ksmn size

1 Ahmed 23/126 (14824). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.
1 bn Ebî eybe (4/186, 14/183). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfu'l-CSmi', 5396).

5 bn Ebî eybe (4/186, 187, 14/182, 183) ve bn Mace (1888). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, DalfSünen bn Mâce, 413).

* bn Ebî eybe (4/360).

5 Nisa Sur. 4
6 bn Cerîr (6/383), bnu'l-Münzir (1342) ve bn Ebî Hatim 3/861 (4772).
7 Nisâ Sur. 4
B bn Cerîr (6/383) ve bnu'l-Münzir (1343).
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balarlarsa, onu da afiyetle yiyin*' buyruunu açklarken öyle demitir:

"âyet herhangi bir hile ve zarar olmadan kadn mehrinin bir ksmn size

balarsa Yüce Allah’n da ifade ettii gibi bunu afiyetle yiyebilirsiniz ."
2

bn Cerir, Hadramî'den bildirir: Bazlar kadnlarna mehir olarak verdikleri

bir eyi geri almaktan saknr ve bunu günah sayarlard. Bunun üzerine Yüce

Allah: "...Eer kendi istekleriyle o mehrin bir ksmn size balarlarsa, onu

da afiyetle yiyin
"

3

buyurmutur.'1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî Tâlib’den

bildirir "Biriniz rahatszland zaman karnndan üç dirhem veya buna yakn

bir miktar istesin ve bununla bal alsn. Ald bal yamur suyuyla kantrp

ifa ve bereket niyetine afiyetle içsin ."
5

bn Sa’d’n bildirdiine göre Alkame, âyette verilen bu ruhsata atfta

bulunarak karsna: "Bana afiyetle yiyebileceim o ksmdan biraz ver" derdi .

6

(i-ijiij'j Uls! .4JI ijîjî

V? (4> ijjj

"Allah'n, sizin için geçim kayna yapt mallarnz akl
ermezlere vermeyin. O mallarla onlan besleyin, giydirin ve

onlara güzel söz söyleyin." (n«& Sur. 5)

bn Cerir, Hadramî’den bildirir: Adamn biri maln karsna verince kans da

bu mal hak olmayan bir yerde harcad. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n,

sizin için geçim kayna yapt mallarnz akl ermezlere vermeyin ..."7

buyurdu .

8

1

Nisâ Sur. 4

1

tbn Cerir (6/384), bnu'l-Münzir (1346) ve bn Ebî Hâlim 3/862 (4780).

} Nisâ Sur. 4

4 bn Cerir (6/384).

* bnu'l-Münzir (1346) ve bn Ebî Hâtim 3/862 (4779).
6 bn Sa'd (6/87).

7 Nisâ Sur. 5
8 bn Cerir (6/393).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah'n, sizin için geçim kayna yapt mallarnz akl

ermezlere vermeyin ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Allah'n

lütfedip sana verdii ve senin için geçim kayna kld mal karna ve>a

kzna verip daha sonra onlann mallanna muhtaç duruma düme. Bunun

yerine malna sahip çkp onu kendin çaltr ve slah et. Giyimlerinden

yiyeceklerine kadar ihtiyaçlann sen karla.”2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avf vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Çocuklanndan akl yetmeyen kiileri malnn

bana getirme. Onun yiyecek ve giyeceini kendin karla."3

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Mallarnz akl ermezlere vermeyin ..."4 buyruunu açklarken:

"Bunlardan kast, çocuklar ile kadnlardr” demitir.

5

bn Ebî Hâtim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uildlahu bIb>Ki

veseDetn): "Burada kastedilen, aklsz kadnlar, kendisinden sorumlu olana itaat

etmeyen kadnlardr" buyurmutur.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Mallarnz akl

ermezlere vermeyin ..."7 buyruunu açklarken: "Bunlar insan eytanlardan

olan kiilerdir” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Mallarnz

akl ermezlere vermeyin ..."9 buyruunu açklarken: “Bunlar kadn ve

çocuklardr” demitir.

10

’ Nisa Sur. 5
s bn Cerir (6/398), bnu'l-Münzir (1349) ve bn Ebî Hatim 3/864 (4791).

3 ibn Cerîr (6/392) ve bn Ebî Hatim 3/862 (4782).

4 Nisa Sur. 5

5 bn Ebî Hatim 3/863 (4786).

‘ bn Ebî Hâtim 3/863 (4785).
7 Nisa Sur. 5
6 bn Ebî Hâtim 3/863 (4788).

5 Nisa Sur. 5
10 bn Cerîr (6/3H9) ve bnu'l-Münzir (1351).



Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Haan (-i Basrî) bu âyeti açklarken: "Burada aklsz kimselerden kast,

kadnlarla çocuklardr" demitir.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken öyle demitir: “Yüce Allah burada erkeklerin mallarn bu

konularda akl yetmeyen kadnlara vermemeleri gerektiini söylemitir ki bu

kadnlar da kiinin kars, kz veya annesidir. Bunun yannda bu kadnlarn

geçimlerini salamalar ve onlara güzel söz söylemeleri istenmitir."
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Mallarnz akl ermezlere vermeyin ..."3 buyruunu açklarken. "Bunlar

yetimler ve kadnlardr" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime: "...Mallarnz

akl ermezlere vermeyin ..."

5

buyruunu açklarken öyle demitin Bu

mallardan kast, kiinin sorumluluunda bulunan yetim maldr. Burada Yüce

Allah: “Akl bali olana kadar bu mal ona teslim etme ve onun harcamalann

bizzat kendin yap" buyurmutur.

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn

"...Mallarnz akl ermezlere vermeyin ..." 7 buyruunu açklarken öyle

demitir: Burada akl ermezlerden kast yetimlerdir. Mallardan kast da

yetimlerin mallandr. Yüce Allah'n "mallanmz” ifadesini kullanmas: "...Ve

kendinizi (ve birbirinizi) öldürmeyin ..."
8
âyetindeki kullanm gibidir.

9

1

Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

561), bn Cerîr (6/389) ve bnu'l-Münzir (1352).
J bn Cerîr (6/393, 400, 401) ve bnu'l-Münzir (1350).

3 Nisa Sur. 5
4 bn Cerîr (6/388).

5 Nisa Sur. 5
6 bnu'l-Münzir (1355).

7 Nisa Sur. 5

* Nisa Sur. 29
9 bnu'l-Münzir (1356) ve bn Ebî Hatim 3/863 (4787, 4790).
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bn Cerîr, Muvarrik'ten bildirir: Güzel giyimli, güzel görünümlü bir kadn

Abdullah b. Ömer'e urad. Bunun üzerine bn Ömer ona: "Allah'n, sizin için

geçim kayna yapt mallarnz akl ermezlere vermeyin ...''
1

dedi.
2

Hâkim ve Beyhakî’nin uab'da Ebû Musa'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber MbIMiu aleyhi mallan) öyle buyurmutur. Yüce Allah üç kiinin

dualarna icabet etmez. Biri, ahlâk kötü olan bir kars olduu halde onu

boamayandr. kincisi, birinden bir alaca olmasna ramen bu yönde ahit

tutmayan kiidir. Dieri de Yüce Allah : «...Mallarnz akl ermezlere

vermeyin...»3 buyurduu halde maln akl ermeyen birine veren kiidir 4

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Ebû Mûsa'dan aynsn mevkuf

olarak zikretmitir.5

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir "Yüce Allah bu âyetle maln (parann)

en iyi ekilde korunup muhafaza edilmesini ve akl ermeyen kadn ile çocua

teslim edilmemesini emretmitir."

Abdurrezzâk ve bn Cerîrîîn bildirdiine göre Hasan(-t Basrî): "L13"
6

lafzn: "Geçim kayna" olarak açklamtr. 7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: "Uö"8
lafzyla, geçim

kayna anlamna gelecek ekilde okumutur. 9

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "I.U5 piJ ji»"10 buyruunu:

"Günahlardan korunmak ve geçiminizi salamak" eklinde açklamtr.
11

’ Nisa Sur. 5
1 bn Cerîr (6/394).

5 Nisâ Sur. 5

’ Hâkim (2/302, "sahih") ve Beyhakî (8041). Elbân, es-Silsiletu's-Sahîhada (1805)

hadisin sahih olduunu söylemitir.

5 bn Ebî eybe (4/309, 6/97), bn Cerîr (6/392) ve bnu'l-Münzir (1358).

6 Nisâ Sur. 5

7 Abdurrezzâk (1/146) ve bn Cerîr (6/390).

' Nisâ Sur. 5

5 bn Cerîr (6/399).

10 Nisâ Sur. 5
” bn Ebî Hatim 3/864 (4792).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: lafzn:

"Onlarn harcamalann karlayn" eklinde açklamtr .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “...Onlara güzel

söz söyleyin
" 3 buyruunu açklarken: "Âyetle, böylesi kiilere iyi ve gönül

alc güzel sözler söylenmesi emredilmitir" demitir .

4

bn CerîrMn bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onlara güzel söz söyleyin
"5

buyruunu açklarken: "Onlara vaadlerde bulunup gönüllerini almaktr"

demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlara güzel söz söyleyin
"7

buyruunu açklarken öyle demitir: Akl ermeyen kii ayet çocuun veya

nafakasndan sorumlu olduun biri deilse ona: "Allah size de, bize de

afiyetler versin! Allah seni mübarek klsn" eklinde güze! sözler söyle.

8

ijâii» ili;& £3 ty £sa \Ji: i{ Ji- ^£)i îjisj

JuüjJi 5li yj \yji ûî i;ijuj lîlj-j Ujüt- Vj

iji+iU (Uiii lîli u,>ij< ji'üi I>b 5i

W- A,
;
Jij

"Yetimleri deneyin. Evlenme çana erdiklerinde, eer reid
olduklarn görürseniz, mallarn kendilerine verin.

Büyüyecekler diye israf ederek ve aceleye getirerek

mallarn yemeyin. Zengin olan iffetli davransn. Fakir olan

ise uygun bir ekilde yesin. Mallarn kendilerine geri

verdiiniz zaman da yanlarnda ahit bulundurun. Hesap

görücü olarak Allah yeter." (Nisâ Sur. e)

' Nisâ Sur. 5

’ îbn Cerîr (6/400) ve bnu'l-Münzir (1362).

5 Nisâ Sur. 5

4 bn Cerîr (6/401) ve bn Ebî Hatim 3/864 (4795).

5 Nisâ Sur. 5
6 bn Cerîr (6/402).

7 Nisâ Sur. 5

* bn Cerîr (6/402).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen ’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Yetimleri deneyin. Evlenme çana
erdiklerinde, eer reid olduklarn görürseniz, mallarn kendilerine verin.

Büyüyecekler diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarn yemeyin..."'

âyetini açklarken öyle demitir: "Yetimleri, ergenlie erdikleri zaman

mallan konusunda deneyin. Akllarnn oturmu ve mallann idare edebilecek

bir durumda olduklann görürseniz mallarn kendilerine teslim edin. Ancak

henüz ergenlie ermeden önce onlarn mallarn yemeye kalkmayn .” 2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Yetimleri deneyin. Evlenme çana
erdiklerinde, eer reid olduklarn görürseniz, mallarn kendilerine

verin ..." 3
âyetini açklarken öyle demitir: "Ergenlik çana geldikleri zaman

akli yönden onlan deneyip snayn. Eer akll olduklarn görürseniz mallann

kendilerine teslim edin.”4

bn Ceririin bildirdiine göre Süddî: "Yetimleri deneyin. Evlenme çana
erdiklerinde, eer reid olduklarn görürseniz, mallarn kendilerine

verin ..."5 âyetini açklarken: "Akli yönden onlan deneyin. Akll olduklarna ve

mallann idare edebileceklerine kanaat getirdiiniz zaman mallann onlara

verin" demitir.

6

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mükâtil: "Yetimleri

deneyin ..."
7
âyetini açklarken: “Burada deneyecek olan kiiler yetimlerin

velileri ile vasilerdir” demitir .

8

' Nisa Sur. 6
! bn Cerîr (6/403, 404, 406, 409), bnu'l-Münzir (1368), bn Ebî Hâtim 3/864, 865, 867

(4797, 4805, 4813) ve Beyhakî (6/59).

3 Nisa Sur. 6
1 bn Ebî eybe (8/488), bn Cerîr (6/403, 404, 406), bnu'l-Münzir (1365, 1369) ve bn

Ebî Hâtim 3/864, 865 (4798, 4800).

5 Nisa Sur. 6
s bn Cerîr (6/403, 405).

7 Nisa Sur. 6

* bn Ebî Hâtim 3/865 (4799) ve Beyhakî (6/59).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Kays: "...Evlenme

çana erdiklerinde ..."

1

buyruunu açklarken: "Onbe yana geldiklerinde"

demitir.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basri):

"...Eer reid olduklarn görürseniz ..."

3

buyruunu açklarken: "Reid

olmaktan kast, dini yönden salih olmas ve mallannn idaresini

yapabilmesidir” demitir/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Eer reid

olduklarn görürseniz ..."5 buyruunu açklarken: "Reid olmaktan kast, dini

yönden salih olmas ve mallarnn idaresini yapabilmesidir" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, ibn Abbâs’tan bildirir:

"Yetim kii hilim, akl ve vakar sahibi olduu zaman mal ona teslim edilir."
7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den

bildirir: "Saçlar aaracak kadar büyüse dahi aklnn erdii görülmedikten

sonra yetim birine mal teslim edilmez." 8

bn Ceririin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Büyüyecekler diye israf

ederek ve aceleye getirerek mallarn yemeyin ..."9 buyruunu açklarken:

"Ergenlie ulamadan önce acele edip mallarn helal olmayan bir ekilde

harcamayn" demitir.

10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Büyüyecekler diye

israf ederek ve aceleye getirerek mallarn yemeyin. buyruunu

1

Nisa Sur. 6

J bn Ebî Hatim 3/865 (4801).

3 Nisa Sur. 6

4 bn Cerîr (6/405), bnu'l-Münzir (1374) ve Beyhakî (6/59).

5 Nisâ Sur. 6

‘ bn Ebî Hâtim 3/866 (4806).

7 bnu’l-Münzir (1372) ve bn Ebî Hâtim 3/865 (4805).

* Saîd b. Mansûr (Tefsir, 563), bn Cerîr (6/406) ve bnu'l-Münzir (1375).
3 Nisâ Sur. 6
10 bn Cerîr (6/410).

” Nisâ Sur. 6
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açklarken: "Ergenlie erer de mallann alrlar korkusuyla büyümeden önce

mallarn haksz yere yemeye kalkmayn" demitir.

1

Buhârî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

Sünen'de Hz. Âie’den bildirin Bu âyet yetimin velisi hakknda nazil olmutur.

"...Zengin olan iffetli davransn. Fakir olan ise uygun bir ekilde yesin ..."
2

buyruunda fakir olan velinin yetimin malndan yeme ölçüsü, yetimin ve

malnn hizmetini gördüü kadanyladr.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Nâsih’öe ve Hâkim’in

Miksam vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Zengin olan iffetli

davransn. Fakir olan ise uygun bir ekilde yesin...'"’ buyruunu açklarken

öyle demitin "Zengin olan ve yetimin malna ihtiyac olmayan kii onun

malna dokunmasn. Fakir olan veli ise yetimin malndan yiyebilir. Ancak

bunun ölçüsü de bu mala ihtiyaç duymayacak ve kendi açln giderebilecek

kadanyla olmaldr."5

Ibnu'l-MünzVîn Ebû Yahya vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Zengin olan iffetli davransn ..."
6 buyruunu açklarken: "Yetimin malna

el uzatmamak için kendi malyla yetinmelidir" demitir .

7

ibn Cerîriin Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Fakir

olan se uygun bir ekilde yesin ..."
8 buyruunu açklarken: "Sonradan

ödemek artyla ödünç olarak alp yiyebilir" demitir.

9

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Fakir olan ise uygun bir ekilde yesin ..."
1 buyruunu açklarken:

"Sonradan ödemek artyla ödünç olarak alp yiyebiliri’ demitir.

2

1 bn Ebî Hâtim 3/866, 867 (4811, 4814).
1

Nisa Sur. 6

3 Buhârî (2212, 2765, 4575), bn Cerîr (6/425), Îbnu l-Münzir (1387), bn Ebî Hatim

3/867 (4815) ve Beyhakî (6/4).

4 Nisa Sur. 6

5 bn Cerîr (6/411), îbn Ebî Hâüm 3/868, 869 (4820, 4828), Nehhâs (299) ve Hâkim

(2/302, "sahih").
6
Nisa Sur. 6

7 bnu’l-Münzir (1380).
*
Nisa Sur. 6

’ bn Cerîr (412).



Âdem, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin Saîd b. Cübeyr vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: "Yetimin velisi

âyet varlkl biri ise yetimin malna dokunmasn, ondan yemesin. Ancak fakir

biri ise açln giderebilecek kadar sütün fazlasndan içebilir ve bu ölçüden

ileriye gidemez. Yine giyecek konusunda avretini örtecek kadar alp giyebilir.

lerde durumu iyi olursa bu maldan aldklann yetime öder. Durumu iyi

olmamas durumunda da aldklar kendisine helal olur." 3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir:

"Yetimin velisi âyet varlkl biri ise onun malndan herhangi bir ey yemesi

helal deildir. Ancak fakir ise ödünç olmak art ile bu maldan ihtiyac kadarn

kullanabilir. lerde durumunun iyi olmas durumunda ödünç aldklann yetime

öder. Uygun ve maruf ölçüde yemekten kast da budur.”4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, ibn Sa'd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn

Ebi'd-Dünyâ, bn Cerir, Nehhâs, Nâsih'öe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin

Sünen 'de deiik kanallardan bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb öyle

demitir: "Allah'n malna kar (beytulmal'a) kendimi yetimin malna bakan

veli gibi görüyorum. htiyacm yoksa bu mala dokunmam. htiyacm olduu

zaman da maruf ölçülerde ondan yerim. Ancak durumum düzelince de

aldm yerine geri koyanm .”5

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn
Abbâs: "...Fakir olan ise uygun bir ekilde yesin ..."

6 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Yetimin velisi muhtaç biri ise onlann yemeklerinden yiyebilir.

Ancak onlann malndan ne bir giysi giyebilir, ne de bir sank edinebilir."
7

1 Nisâ Sur. 6
J bn Cerir (6/413) ve bn Ebî Hatim 3/869 (4829).

3 Âdem b. Ebî yâs (Te/str Mücâhid, sh. 267) ve Beyhakî (6/5).

1 bn Cerir (6/414).

5 Abdurrezzâk (10128, 19276), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 788), bn Sa'd (3/276), bn Ebî

eybe (12/324), bn Cerir (6/412), Nehhâs (sh. 296), bnu'l-Münzir (1394) ve Beyhakî

(6/354).

6 Nisâ Sur. 6

7 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 570), bnu'l-Münzir (1385) ve Beyhakî (6/4).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Uygun bir ekilde yesin ..."
1 buyruunu açklarken: "Anya kaçmadan uç

parmann ucuyla yemeklerinden yiyebilir" demitir.

2

Mâlik, Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Nehhâs,

Nâsih'de Kasm b. Muhammed'den bildirin Bedevinin biri bn Abbâs'a geldi

ve: "Himayemde yetimler ve bu yetimlerin develeri var. Bunlann sütünden

ne kadar bana helal olur?” diye sordu. bn Abbâs: "âyet o develerden

kaybolan aryorsan, uyuz olanlarn tedavi ediyorsan, su havuzlann

svyorsan ve beslemek için çalyorsan yavrulama zarar vermeyecek ve

samada anya kaçmayacak ekilde sütlerinden içebilirsin” karln verdi .

1

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs, Nâsih'tie

bn Amrîdan bildirir: Adamn biri Resûlullah'a Ualiaiiahu Beyk «kM: "Benim malm
yok, ama himayemde olan bir yetimin mal var” deyince, Allah Resûlü {«aWfeiw

aleyhi vosaiiam): "Anya ve israfa kaçmadan, kendin için mal biriktirmeye

kalkmadan ve kendi maln onun malyla korumaya çalmadan malndan

yiyebilirsin" buyurdu.*

bn Hibbân, Câbirîden bildirin Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Himayemde

olan yetimi hangi durumlarda dövebilirim?" diye sorunca, Allah Resûlü (uilaUihu

aleytv resellem): "Kendi çocuunu hangi durumlarda dövüyorsan onu da, ancak onun

için dövebilirsin. Bunun yannda kendi malm onun malyla korumaya çalma

ve onun malndan servet edinmeye kalkma" buyurdu .

5

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve

Nehhâs, Nâsih’de Haan el-Urenî'den bildirir: Adamn biri: "Yâ Resûlallah!

Himayemde olan yetimi hangi durumlarda dövebilirim?” diye sorunca, Allah

Resûlü [saiiaHahu aleyhi vssdiem):
"
Kendi çocuunu hangi durumlarda dövüyorsan onu

' Nisâ Sur. 6
J bn Cerîr (6/417) ve bn Ebî Hâtim 3/869 (4825).

5 Mâlik (2/934). Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 571), bn Cerîr (6/420), bnu'l-Münzir (1383) ve

Nehhâs (sh. 298).

* Ahmed 11/359 (6747), Ebû Dâvud (2872), Nesâî (3670), bn Mâce (2718), bn Ebî

Hâtim 3/868 (4824) ve Nehhâs (sh. 300). Hasen sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünni

bn Mâce, 2198).

5 bn Hibbân (4244). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (8/163) der ki: "Hadisi Taberânî,

M. es-Saîr'de zikretmitir. snadnda Muallâ b. Mehdî vardr. bn Hibbân ile bakalar

onu güvenilir bulmu, ancak kendisinde zayflk vardr. Dier ravileri de güvenilirdir."



da ancak onun için dövebilirsin" karln verdi. Adam: "Bu yetimin malndan

alabilir miyim?" diye sorunca, Allah Resulü (saiuihu aleyhi ««Hem): "Arya kaçp

onun malndan kendine servet edinmeden ve kendi maln onun malyla

korumaya kalkmadan alabilirsin " buyurdu.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitin Bize bildirdiine göre Ensâridan biri olan Sabit b. Rifâa

amcasnn himayesinde olan bir yetimdi. Bir defasnda amcas Hz.

Peygamber'in MeMu aleyhi «setM yanna gitti ve: "Kardeimin olu himayemde

olan bir yetimdir. Onun malndan bana helal olan nedir?” diye sordu. Allah

Resûlü: "Kendi malm onun malyla korumadan ve onun malndan kendine

servet edinmeden maruf ölçüde malndan yiyebilirsin

"

buyurdu. Hurmal
bulunan yetimler de olurdu. Yetimin velisi bu hurmalklarn bakmn yapar,

sular ve meyvelerinden yerdi. Ayn ekilde sürüsü bulunan yetimler de

olurdu. Yetimin velisi bu sürünün bakmn, beslenmesini ve hastalklannn

tedavisini yapar buna karlk hayvanlarn yününden, tüyünden ve sürü

içindeki sakat hayvanlardan faydalanrd. Ancak anamal olan sürüden yeme

ve harcama hakkna sahip deildi .

1

bnu'l-Münzir, Atâ’dan bildirir: Yüce Allah'n Kitab'nda be ey azimete

deil ruhsata yöneliktir. Bunlardan biri: “...Fakir olan ise uygun bir ekilde

yesin ..."

3

buyruudur. Burada kii dilersp yer, dilerse de yemez/

Ebû Dâvud, Nâsih’de, Nehhâs, Nash’de ve bnu'l-Münzir, Atâ vastasyla

bn Abbâs'tan bildirin "...Fakir olan ise uygun bir ekilde yesin ..." 5

buyruundaki hükmü: “Yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler, ancak ve

ancak karnlarn doldurasya ate yemi olurlar..."
6
âyeti neshetmitir.

7

Ebû Dâvud, Nâsih’de Dahhâk’tan bu yorumun benzerini zikreder.

1 Abdurrezzâk (1/148), Sad b. Mansûr (Tefsîr, 572), bn Ebî eybe (6/379), bn Cerîr

(6/425) ve Nehhâs (sh. 300).
J bn Cerir (6/422).

3 Nisa Sur. 6
4 bnu'l-Münzir (1400).

5 Nisa Sur. 6

‘ Nisâ Sur. 10
7 Nehhâs (sh. 295, 296) ve bnu'l-Münzir (1386).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebi'z-Zinâd bu âyeti açklarken öyle

demitir: Bu konuda Ebu'z-Zinâd: “Bu, bedevi ve onlar gibi bir hayat tam

sürenler için geçerlidir" demitir.

1

bn Ebî Hatim, Nâfi' b. Ebî Nuaym el-Kâri'den bildirir: Yahya b. Saîd ile

Rabîa'ya: "...Uygun bir ekilde yesin ..."
2 buyruunu sorduumda öyle

dediler: “Burada söz konusu kii yetim olan kiidir. Bu yetim fakir biri ise onu

himayesine alan kii fakirlii orannca ona harcama yapar. Ancak mal varsa

bu malda velinin bir hakk yoktur."3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Mallarn kendilerine geri verdiiniz zaman da yanlarnda ahit

bulundurun ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Kii yetimin maln

kendisine teslim edecei zaman Yüce Allah'n emrettii gibi ahitler

huzurunda teslim etsin .''5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "...Mallarn kendilerine

geri verdiiniz zaman da yanlarnda ahit bulundurun. Hesap görücü

olarak Allah yeter
"6 buyruunu açklarken öyle demitir: “Ergenlie eren

yetimlerin mallarn kendilerine teslim edeceiniz zaman ahitler huzurunda

teslim edin. Ancak her ikiniz arasnda en iyi ahit de Yüce Allah’tr.”
7

bn Cerîr*in bildirdiine göre Süddî: “tl^. Al buyruunu: “ahit

olarak Allah yeter” eklinde açklamtr.
9

’ bn Ebî Hatim 3/871 (4836).
3
Nisâ Sur. 6

3 bn Ebî Hatim 3/871 (4835).

4 Nisâ Sur. 6

s bn Cerir (6/429) ve bn Ebî Hatim 3/871 (4838).
4 Nisâ Sur. 6

7 bn Ebî Hatim 3/871 (4837, 4839, 4840, 4841).

* Nisâ Sur. 6

3 bn Cerîr (6/429).
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"Ana babann ve yaknlann braktklanndan, erkeklere

hisse vardr. Ana babann ve yaknlann braktklanndan
kadnlara da hisse vardr. Bunlar, az veya çok, belirli bir

hissedir." (Ni.s Sur. 7)

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir Cahiliye döneminde mirastan kzlara ve

büyüyene kadar da erkeklere pay vermezlerdi. Ensâridan Evs b. Sâbit adnda

biri öldü ve geriye iki kz ile küçük bir erkek çocuu brakt. Ölümünden sonra

asabesinden olan amcaoullanndan iki tanesi gelip adamdan geriye kalan

tüm terekeyi aldlar. Adamn kans onlara: “Bu iki kzmla evlenin" dedi, ama

kzlar çirkin olduklan için onlarla evlenmeyi kabul etmediler. Bunun üzerine

kadn Allah Resûlü'ne (niiiiahu elayhi Yesellem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Kocam Evs

öldü ve geriye iki kz ile küçük bir erkek çocuu brakt. Kocamn

amcaoullanndan Hâlid ile Urfata da gelip terekenin tümünü aldlar.

Kzlarmla evlenmelerini istedim, ama bunu da kabul etmediler" dedi. Allah

Resûlü de (saiisiiatu aleyhi «sBiiBmj: "Bu konuda ne diyeceimi bilmiyorum " karln
verdi.

Bunun üzerine: "Ana babann ve yaknlarn braktklarndan, erkeklere

hisse vardr. Ana babann ve yaknlarn braktklarndan kadnlara da hisse

vardr. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir
' 1

âyeti nazil oldu. Bu âyetin

nüzulünden sonra Resûlullah (uUaiiahu Beyh. »esellen), Hâlid ile Urfata'ya:
"
Mirasa

sakn dokunmayn! Bu konuda bana vahiy nazil oldu ve ölüden geriye kalan

erkek ile kadnlara da mirastan bir pay olduu bildirildi" diye haber gönderdi.

Daha sonra da: 'Kadnlar hakknda senden fetva isterler../
2
âyeti nazil oldu.

Ardndan: "Allah çocuklarnz hakknda, erkee iki diinin hissesi kadar

tavsiye eder... Yapacaklar vasiyetten ve borçtan sonra elerinizin, eer
çocuklar yoksa, braktklarnn yars sizindir../3 âyetleri nazil oldu. Bunun

üzerine Resûlullah (saiiaHahu aleyhi vaseiieiTi) ölen adamdan geri kalan mal getirdi,

' Nisâ Sur. 7

1
Nisâ Sur. 127

3 Nisâ Sur. 11, 12
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kadna maln sekizdebirini verdikten sonra geriye kalan erkee kzn iki kat

olacak ekilde paylatrd.

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ikrime bu

âyeti açklarken öyle demitir: Âyet Ensâridan olan Ümmü Kucce (veya

Ümmü Kuhle), Sa’lebe b. Evs ve Süveyd hakknda nazil olmutur. Bunlardan

biri Ümmü Kucce'nin kocas, biri de çocuunun amcasyd. Ümmü Kucce,

Allah Resûlü'ne {sdiaiiahu Bieyhi veseiiem) gelip: “Yâ Resûlallah! Kocam vefat etti, geride

de beni ve bir kzn brakt. Terekesinden de bize bir ey vermediler” dedi.

Çocuunun amcas da: “Yâ Resûlallah! Bu kz ne bir ata binebilir, ne de

düman bizden savabilir. Para kazanamad gibi kendisine harcama yaplr"

deyince: "Ana babann ve yaknlarn braktklarndan, erkeklere hisse

vardr. Ana babann ve yaknlarn braktklarndan kadnlara da hisse

vardr. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir
*1

âyeti nazil oldu.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: “Önceden kadnlara mirastan pay vermezlerdi.

Bunun üzerine bu âyet nazil oldu” demitir.
3

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Cahiliye döneminde kadnlar ile

küçük çocuklara mirastan pay vermezler, mirasn tümünü yal olan erkekler

alrd. Bunun üzerine: "Ana babann ve yaknlarn braktklarndan,

erkeklere hisse vardr. Ana babann ve yaknlarn braktklarndan

kadnlara da hisse vardr. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir
*4 âyeti nazil

oldu ve az da olsa çok da olsa mirastan kadnlara da bir payn farz klnd
bildirildi .

5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Dahhâk: “ü>
3>LL tL-j

”6 buyruunu: “Farz klnm bir pay” eklinde

açklamtr .

1

' Nisâ Sur. 7
1 bn Cerir (6/430), bnu'l-Münzir (1404) ve bn Ebî Hâtim 3/872 (4845).

3 Abdurrezzâk (1/149), bn Cerir (6/430), bnu'l-Münzir (1405) ve bn Ebî Hâtim 3/872

(4845).

4 Nisa Sur. 7

5 bn Ebî Hâtim 3/872 (4843).
6
Nisa Sur. 7
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ijJjîj 4 fkj'jjü o^ujlj ijJjl »ili

S?^
"Miras taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar,

yetimler ve fakirler hazr bulunurlarsa, onlara da maldan
bir eyler verin ve onlara güzel sözler söyleyin." (\w Sur. 7)

bn Ebî eybe, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin Sünen *de krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Miras

taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler

ha2ir bulunurlarsa. âyetini açklarken: "Muhkem âyetlerdendir ve

neshedilmemitir" demitir.

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in Miksam vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: ‘'Miras taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar, yetimler

ve fakirler hazr bulunurlarsa ...'4 âyetini açklarken: "Bu âyetin hükmü

devam etmektedir ve bununla amel edilmektedir" demitir.

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Hittân b. Abdillah bu âyeti açklarken: "Ebû Musa bu ekilde

fetva verirdi" demitir .

6

Saîd b. Mansur, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Yahya b. Ya'mer'der bildirir: Üç

Medenî ve muhkem âyet var ki çou kii bunlarla amel etmeyip brakm,

bunlar heba etmitir. Biri miras paylamnda bulunan ve mirastan pay

olmayanlara da bir eyler vermeyi söyleyen: "Miras taksiminde (kendilerine

pay dümeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazr bulunurlarsa, onlara da

maldan bir eyler verin ...' 7
âyetidir. Dieri, henüz bulua ermemi olanlarn

1 bnu’l-Münzir (1406) ve bn Ebî Hâtim 3/872, 873 (4848, 4849).
1
Nisa Sur. 8

3 bn Ebî eybe (11/1%), Buhârî (4576), bn Cerîr (6/431, 432), bnu'l-Münzir (1409),

bn Ebî Hâtim 3/874 (4860) ve Beyhakî (6/266).

* Nisâ Sur. 8

5 bn Cerîr (6/434) ve bnu'l-Münzir (1408).
6 bn Ebî eybe (11/194, 195), bn Cerîr (6/440, 441), bnu'l-Münzir (1410) ve bn Ebî

Hâtim 3/875 (4861).

7 Nisâ Sur. 8
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eve girerken izin istemelerini söyleyen: "Ey inananlar! Ellerinizin altnda

olan köle ve cariyeler ve sizden henüz erginlie ermemi olanlar, sabah

namazndan önce, öle scanda soyunduunuzda ve yats namazndan

sonra yannza gireceklerinde üç defa izin istesinler ..."
11

âyetidir. Dieri de:

"Ey insanlar! Dorusu biz sizi bir erkekle bir diiden yarattk. Ve birbirinizle

tanmanz için sizi kavimlere ve kabilelere ayrdk ..."
1
âyetidir.

3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’de, bn Cerîr, bn Ebî

Hatim ve Nehhâs, Nâsih’de bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken:

“Gönüllerinden koptuu kadar mirasçlarn böylesi kiilere bir eyler

vermeleri vaciptir" demitir .

4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Nehhâs'n bildirdiine göre Haan ( Basr)

ile Zuhrî bu âyeti açklarken: “Gönüllerinden koptuu kadar mirasçlann

böylesi kiilere bir eyler vermeleri vaciptir" demitir .

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, NâsT'de, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Saîd b. Cüveyr vastasyla bn

Abbâs'tan bildirin Bazlar: "Miras taksiminde (kendilerine pay dümeyen)

akrabalar, yetimler ve fakirler hazr bulunurlarsa ..."
6
âyetinin neshedildiini

söylüyorlar. Oysa insanlar bu âyete yönelik gevek davranmlardr. Ölüden

geriye kalan tereke konusunda iki veli vardr. Biri mala varis olan kiidir ki

taksimatta hazr bulunan ihtiyaç sahiplerine para, mal veya giyecek veri'.

Dieri de mala varis olmayan velidir. Bu tür kimselere güzel sözler söyleyecek

olan da budur. Bu kii de taksimatta bulunan, ancak pay olmayan kiilere:

“Bu yetim maldr" der ve kendilerine bir ey dümeyeceini ifade eder.
7

Ebû Dâvud, Nâsih’de, bn Cerîr ve Hâkim’in Ikrime vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Miras taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar.

' Nûr Sur. 58
2 Hucurât Sur. 13

5 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 578), bn Cerîr (6/434) ve bnu'l-Münzir (1413).

4 Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

577), bn Cerîr (6/432), bn Ebî Hâtim 3/875 (4862) ve Nehhâs

(sh. 305).

5 Abdurrezzâk (1/149), bn Ebî eybe (11/194) ve Nehhâs (sh. 305).
6 Nisa Sur. 8

7 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 576), Buhârî (2759), bn Cerîr (6/433), bnu'l-Münzir (1417),

bn Ebî Hâtim 3/874 (4857) ve Beyhakî (6/267).



yetimler ve fakirler hazr bulunurlarsa, onlara da maldan bir eyler verin ve

onlara güzel sözler söyleyin"' âyetini açklarken öyle demitir. "Taksimatta

bulunan böylesi kiilere az da olsa bir eyler verilir. Ancak tereke

verilemeyecek kadar az ise güzel sözlerle gönülleri alnr.”

2

bnu'l-Münzir, Abdurrahman'n kz Amre'den bildirir: Abdullah b.

Abdirrahman b. Ebî Bekr, babasnn mirasn taksim ederken bir koyun satn

alnmasn istedi. Bu koyun da kesilip taksimatta hazr bulunanlara yemek

verildi. Bunu Hz. Âie’ye zikrettiimde: "Kurîân'a göre amel etmitir, zira bu

âyetin hükmü neshedilmi deildir” dedi.’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs, Nâsih’de Ali vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitin "Yüce Allah miras

taksimat srasnda varislerin, ölen kii bu yönde vasiyette bulunmusa

yaknlarn, yetimlerini ve yoksullann gözetmelerini emretmitir. Ancak bu

yönde ölenin bir vasiyeti yoksa mirastaki paylanndan onlara bir eyler

verilir.”
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Bu uygulama, mirasla ilgili âyetler nazil

olmadan önceydi. Miras âyetleri inince herkese hakk olan belirlendi. Sadaka

da ölen kiinin vasiyetinde belirttii yerlere verilir.”
5

Ebû Dâvud, Nâsih’de ve bn Ebî Hâtim'in Atâ vastasyla bildirdiine göre

ibn Abbâs: "Miras taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar,

yetimler ve fakirler hazr bulunurlarsa ..."
6

âyetini açklarken: "Miras

âyetiyle bu âyetin hükmü neshedilmi ve her bir kiinin az veya çok mirastaki

pay belirlenmitir” demitir.
7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’de, bn Cerîr, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî, ibn Ebî Müleyke'den bildirin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-

1

Nisa Sur. 8
1 bn Cerîr (6/443) ve Hâkim (2/302, 303, "sahîh").

3 bnu'l-Münzir (1414).

3 bn Cerîr (6/439), bn Ebî Hâtim 3/873, 874 (4852, 5854, 5855) ve Nehhâs (sh. 303).

5 bn Cerîr (6/436) ve bn Ebî Hâtim 3/873 (4850).
6
Nisâ Sur. 8

7 bn Ebî Hâtim 3/875 (4864).
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Sddîk'n kz Esmâ ile Kasm b. Muhammed b. Ebî Bekriin bana bildirdiine

göre Abdullah b. Abdirrahman b. Ebî Bekr, babas Abdurrahman’n mirasn

paylatnrken çevresinde bulunan (ve mirastan pay olmayan) tüm yoksul ve

yaknlanna babasnn mirasndan bir eyler vermi ve: "Miras taksiminde

(kendilerine pay dümeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazr

bulunurlarsa, onlara da maldan bir eyler verin ve onlara güzel sözler

söyleyin"’ âyetini okumutur. Kâsm’n dediine göre kendisi bunu bn
Abbâs’a zikredince, bn Abbâs: "Doru bir ey yapmamtr ve öyle bir hakk

yoktur. ayet bunu yapacaksa ancak ölenin vasiyetinden yapabilir. Bu âyette

söz konusu olan vasiyettir ve âyette ölenin bu tür kiilere vasiyette

bulunmas tavsiye edilmitir" demitir.’

Nehhâs, Nâsih'de Mücâhid vastasyla bn Abbâs'tan bildirin "Miras

taksiminde (kendilerine pay dümeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler

hazr bulunurlarsa, onlara da maldan bir eyler verin ..."3 âyetini: "Allah

çocuklarnz hakknda, erkee iki diinin hissesi kadar tavsiye eder../4

âyeti neshetmitir.

5

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud, Nâsih’de, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Nehhâs ve BeyhakîYin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken öyle demitin "Bu âyet neshedilmitir zira miras âyetleri nazil

olmadan önceki döneme aittir. Miras âyetleri inmeden önce mirasçlar ölen

kiiden geriye kalan maldan taksimatta hazr bulunan yetim, fakir, miskin ve

mirasta pay olmayan akrabalara bir eyler verirlerdi. Miras âyetleri nazil

olunca da bu uygulama neshedildi ve herkese hakk olan pay belirlendi. Kii

de mirastan pay olmayan yaknlanna ölmeden önce vasiyet ederek diledii

eyi verebilir."
6

ibn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken öyle demitin Mirastan pay olmayan ve taksimatta hazr bulunan

1

Nisa Sur. 8
1 Abdurrezzâk (1/149), bn Cerîr (6/436, 437), bn Ebî Hâtim 3/875 (4863) ve Beyhakî

(6/376).

3 Nisa Sur. 8

' Nisâ Sur. 11

5 Nehhâs (sh. 302).
k Abdurrezzâk (1/149), bn Cerîr (6/435), bnu'l-Münzir (1421), bn Ebî Hâtim 3/876

(4865), Nehhâs (sh. 302) ve Beyhakî (6/267).



247Âyet: 9

kiiler büyük ise kendilerine bir eyler verilir. Ancak henüz küçük iseler güzel

sözlerle gönülleri alnr. "...Onlara güzel sözler söyleyin"
1 buyruu da bu

anlama gelmektedir.*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Salih bu âyeti açklarken:

“Önceleri taksimatta bulunan, ancak mirastan pay olmayan akrabalara bir

eyler verirlerdi. Miras âyetlerinin nazil olmasyla bu uygulama brakld"

demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Mâlik: “Miras âyeti, bu âyetin

hükmünü neshetti" demitir. 3

il Âjji
i»

»

i

l>- ‘ja jSj; j} Jj
' • j * A

"Kendileri, geriye zayf çocuklar braktktan takdirde, onlar

hakknda endieye kaplanlar, ürperip korksunlar. Allah'a

kar gelmekten saknsnlar ve doru söz söylesinler."

(Nsâ Sur. ö)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin Sünen ’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendileri, geriye zayf çocuklar braktklar

takdirde, onlar hakknda endieye kaplanlar, ürperip korksunlar..."4

âyetini açklarken öyle demitir: “Ayet, vefat etmek üzere olan birinin

yannda bulunan ve ettii vasiyetle varislerine hakszlk ettiini ve zarar

verdiini iiten kiiye seslenmektedir. Yüce Allah bu kiinin, vasiyetiyle

varislerine zarar veren kiiye Allah’tan korkmasn söylemesini, vasiyetini

düzeltme ve doru bir ekilde yapma konusunda onu uyarmasn istemitir.

Vasiyette bulunan adamn varislerini kendi varisleri gibi düünsün ve nasl

’ Nisa Sur. 8
J bn Ebî eybe (11/195, 196) ve bn Cerîr (6/442).

3 bn Ebî eybe (11/196).

4 Nisâ Sur. 9
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kendi varislerinin zor durumda kalmasn istemezse onun da varislerinin zor

durumda kalmalanna izin vermesin.” 1

ibn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ibn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitin Âyet, vefat an gelen kiiye orada bulunan

kiilerin: “Malndan sadaka ver! Köle azat edip Allah yolunda infak bulun”

demelerinden bahsediyor ve onlar bu tür eyler söylemekten sakndnyor.

Yani hasta olan birinize ölüm gelip çatt zaman yannda bulunan kii, maln

köle azat etmede veya sadaka vermede veya Allah yolunda infakta etmede

harcamas yönünde telkinlerde bulunmasn. Bunun yerine ölmek üzere olan

kiiye varsa borcu bunu hatrlatp ödenmesi, kendisine varis olamayan

yaknlanna malnn bete birini veya dörtte birini vasiyet etmesi konusunda

ona uyan ve tavsiyelerde bulunsun. Maddi durumu zayf çocuklannz olsa ve

onlara mal olarak bir ey brakmadan ölseniz onlann sizden sonra skntya

dümesine ve dier insanlara muhtaç olmasna raz olur muydunuz? O halde

siz de ölmek üzere olan birine kendiniz ve çocuklannz için raz

olamayacanz eyleri söylemeyin. Bunun yerine ona hakk ve doru olan

söyleyin .

2

ibn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demiin

“Kii ölürken geriye küçük ve bakma muhtaç çocuklar brakmaktan ve

onlann fakir düüp heba olmalanndan nasl korkar endie ederse ayn ekilde

zayf, güçsüz ve bakma muhtaç yetim çocuklara veli olduu zaman onlara iyi

davransn. Büyürler de mallann teslim alrlar korkusuyla acele edip onlann

bu mallann tüketip harcamasn .”3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitir. Ölmek üzere olan birinin, vasiyetini yazaca srada yannda

bulunulduu zaman ona: "Tüm maln vasiyet et! Çocuklanna nzklann Yüce

Allah verecektir!” denilmesin. Bunun yerine: "Ahiretin için bir eyler vasiyet

et ve çocuklann için de bir eyler brak” denilmelidir. Doru olan da budLr.

Vasiyetini yazmak üzere olan birine yanl telkinde bulunan kiinin kendisi

1

îbn Cerir (6/447), Îbnu’l-Münzir (1425), îbn Ebî Hâtim 3/877 (4874) ve Beyhakî

(6/271).
3 bn Cerir (6/447), bn Ebî Hâtim 3/876, 877 (4869) ve Beyhakî (6/270, 271).

3 bn Cerir (6/451).



çocuklarnn fakir dümesinden korkarken bakasna nasl böyle bir eyi

söyler.’

Saîd b. Mansûr, Âdem ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken öyle demitir: Önceleri kii vefat etmek üzereyken yannda

bulunanlar: "Filana vasiyette bulun! Falana da vasiyette bulun! Maln öyle

yap, böyle yap" gibi telkinlerde bulunup onu yönlendirirler ve bu ekilde

varislerine zarar verirlerdi. Bunun üzerine: "Kendileri, geriye zayf çocuklar

braktklar takdirde, onlar hakknda endieye kaplanlar, ürperip

korksunlar..."
2
âyeti nazil oldu. Âyete göre kii, kendi varislerini gözetip

koruduu gibi bakalannn da varislerini düünmeli ve vasiyetini yazmak

üzere olan birine adaleti ve hakk gözetmesini söylemelidir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Kendileri, geriye zayf

çocuklar braktklar takdirde, onlar hakknda endieye kaplanlar, ürperip

korksunlar. Allah'a kar gelmekten saknsnlar ve doru söz söylesinler
"4

âyetini açklarken öyle demitin "Kendilerinden sonra zayf güçsüz ve

bakma muhtaç çocuk brakmaktan korkan kiiler, ölmek üzere olan baka

birinin çocuklan için de ayn endie ve korkuyu tasnlar. Bunun için ölmek

üzere olan birinin yannda bulunduklan zaman Allah'tan koksunlar ve vasiyeti

konusunda ölmek üzere olana hak ve adaleti gözetmesini, kimseye hakszlk

etmemesini söylesinler."
5

ibn Cerîr, eybânî’den bildirir: Mesleme b. Abdilmelik zamannda

stanbul'da bulunuyorduk. Aramzda bn Muhayriz, bnu’d-Deylemî ve Hâni b.

Külsûm gibileri de vard. Ahir zamanda olacak eyleri kendi aramzda

müzakere edince bu konuda duyduum eylerden dolay içime bir sknt

dütü. Ibnu’d-Deylemî'ye: "Ey Ebû Bir! Hiç çocuumun olmamasn isterdim"

dediimde omzuma vurdu ve öyle karlk verdi: "Yeenim! Böyle bir eyi

yapmaya kalkma. Yüce Allah birinin sulbünden bir cann çkmasn takdir

etmise kii bunu istese de istemese de mutlaka çkacaktr. Yapman halinde

Yüce Allah'n seni fitnelerden koruyaca ve çocuklann gözetecei iki eyi

’ bn Ebî Hatim 3/878 (4876).
1 Nisa Sur. 9

3 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 584), Âdem (Tefsir Mücâhid, sh. 268) ve Beyhakî (6/271).

4 Nisa Sur. 9
5 bn Ebî Hatim 3/877, 878 (4870-4873, 4875, 4877).
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söyleyeyim mi?” “Tabi ki, söyle!” dediimde de bana: “Kendileri, geriye zayf

çocuklar braktklar takdirde, onlar hakknda endieye kaplanlar, ürperip

korksunlar. Allah'a kar gelmekten saknsnlar ve doru söz söylesinler”'

âyetini okudu .
2

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Bizi bildirilene göre Hz. Peygamber

(saMato aleyhi «aten) öyle buyrmutur: "ki zayf konusunda Allah'tan korkun.

Bunlardan biri yetim, dieri de kadndr. Yüce Allah çocuu yetim brakm
ama kendisine vasiyette bulunulmasn emretmitir. Yüce Allah hem yetimi bu

durumuyla snam, bakasn da onunla denemitir" buyurmutur.

ijii f+iM j bföj uij uik j\}â\ bjteij

"Yetimlerin mallann haksz ekilde yiyenler, kannlanna
ate dolduruyorlar. Sonra da onlar alevli bir atee

gireceklerdir." <N;.â sur. o)

bn Ebî eybe, Müsned'de, Ebû Ya'lâ, Taberânî, bn Hibbân, Sahh’de ve

bn Ebî Hâtim, Ebû Berze’den bildirir: Resûlullah (»Halistin akvhi «aileni): "Kyamet

gününde baz kimsler azlarnda çlgnca yanan bir atele kabirlerinden

çkarlar" buyurdu. “Yâ Resûlallah! Bunlar kim?” diye sorulunca, Allah Resulü

öyle buyurdu: "Yüce Allah'n: «Yetimlerin mallarn haksz ekilde yiyenler,

karnlarna ate dolduruyorlar. Sonra da onlar alevli bir atee

gireceklerdir»3 buyurduunu görmez misin?"*

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Hz. Peygamber

MaUahu aleyhi «»M srâ gecesi götürülüünü anlatrken öyle buyurdu: Bir yere

gelip baktmda dudaklar deve dudaklarm andran insanlar gördüm.

Yanlarnda da dudaklarndan tutup azlarnn içine ateten talar atan kiiler

görevlendirilmiti. Azlarndan inen ta alt taraftan çkyordu. Hrltlar

'
Nisa Sur. 9

J bn Cerir (6/452).

3 Nisa Sur. 10
4 Ebû Ya'lâ (Metâlib

,

7440), Meona'da (7/2) geçtii üzere Taberânî. bn Hibbân (5566)

ve bn Ebî Hâtim 3/879 (4881). Mecma'da: “snadnda hadis uyduran biri olan Ziyâd b el-

Münzir vardr" denilmitir.
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içinde de feryat ediyorlard. «Ey Cebrâîl! Bunlar kim?» dediimde: «Bunlar

haksz yere yetimlerin mallarm yiyenlerdir. Aslnda bunlar midelerini atele

dolduruyorlard ve sonunda gidecekleri yer de çlgnca yanan bir ate

(Cehennem) olacaktr» karln verdi.'

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: “Dünyada iken haksz yere yetim mal yiyen kii, kyamet günü

azndan, kulaklarndan, burnundan ve gözlerinden ateler fknr bir ekilde

haredilecektir. Onu görenler yetim mal yediini anlayacaklardr.”

1

bn Ebî Hâtim, Ubeydullah b. Ebî Câfer'den bildirir: Yetim mal yiyen kiinin

kyamet gününde dudaklanndan tutulup azna kor ateler doludurulur ve

kendisine: “Dünyada iken (yetim mal) yediin gibi imdi de bunlan ye!”

denilir. Daha sonra asl büyük atee (Cehenneme) girer.

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti açklarken: “Âyet,

yetimlere mirastan pay vermeyen ve mallann yiyen mürikler hakknda nazil

oldu” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:
s

ifadesini: "Alevli

ate" eklinde açklamtr.

6

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. “Âyette

geçen Saîr, Cehennemde ateten bir vadidir” demitir.

7

Beyhakî'nin uab’da Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaflafcj

aleyhi nniitn) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah dört kiiye cennetin yüzünü

göstermez ve hiçbir nimeti tattrmaz. Bunlar alkolik olan, faiz yiyen, haksz yere

yetim mal yiyen ve anne babasna asi olan kiilerdir

1 bn Cerîr (6/454) ve bn Ebî Hâtim 3/879 (4882).

2 bn Cerîr (6/454) ve bn Ebî Hâtim 3/879 (4882).

} bn Ebî Hâtim 3/879 (4883).

•* bn Cerîr (6/454, 455).

5 Nisâ Sur. 10
6 bn Ebî Hâtim 3/982 (5489).

7 bn Ebî eybe (13/539) ve bn Ebî Hâtim 3/982 (5490).
8
Beyhakî (5530). Çok zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'tfu'l-Câmi'

,

748).



252 -31 Nisâ Sûresi &
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“Allah çocuklarnz hakknda, erkee iki diinin hissesi

kadar tavsiye eder. Eer kadnlar ikinin üstünde ise,

braklann üçte ikisi onlanndr; ayet bir ise yans
onundur. Ana babadan her birine, ölenin çocuu varsa

yapt vasiyetten veya borcundan arta kalann altda biri,

çocuu yoksa, anas babas ona varis olur, anasna üçte bir

düer. Kardeleri varsa, altda biri annesinindir; babalarnz
ve oullannzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn
olduunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafndan tesbit

edilmitir. Dorusu Allah bilendir. Hakim olandr."
(Nisâ Sur. 1 1)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Sünen ’de degh.ik

kanallardan bildirdiine göre Câbir b. Abdillah öyle demitir: Selene

oullarnn yannda hastalandm zaman Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseiiem) ile Ebû

Bekr yürüyerek ziyaretime geldiler. Resûlullah (saliaiiahu eleyin veseiiem) ben m
kendimden geçtiimi görünce su istedi. Getirilen suyla abdest ald se

üzerime serpti. Kendime geldiimde: “Yâ Resûlallah! Malm konusunda ne

yapmam emredersin?" dedim. Bunun üzerine: "Allah çocuklarnz hakknda,

erkee iki diinin hissesi kadar tavsiye eder. Eer kadnlar ikinin üstünde

ise, braklann üçte ikisi onlarndr; ayet bir ise yars onundur. Ana

babadan her birine, ölenin çocuu varsa yapt vasiyetten veya

borcundan arta kalann altda biri, çocuu yoksa, anas babas ona varis

olur, anasna üçte bir düer. Kardeleri varsa, altda biri annesinindir;

babalarnz ve oullarnzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn
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olduunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafndan tesbit edilmitir.

Dorusu Allah bilendir. Hakim olandr"
1

âyeti nazil oldu/

Abd b. Humeyd ve Hâkim, Câbir'den bildirir: Hasta olduum zaman

Resûlullah (sMIhi aie^i vesellem) ziyaretime gelirdi. Ona: “Malm çocuklarm

arasnda nasl paylatraym?" diye sorduumda bana herhangi bir cevap

vermedi. Sonra: "Allah çocuklarnz hakknda, erkee iki diinin hissesi

kadar tavsiye eder ..."3 âyeti nazil oldu/

Tayâlisî, Müsedded, bn Sa’d, Ibn Ebî eybe, Ahmed, bn Ebî Ömer, bn

Manî’, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Usâme, Ebû Ya’lâ, bn Ebî Hatim,

ibn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Câbir’den bildirir: Sa’d b. er-Rabî’nin

hanm Resûlullah’aisaiiaSahu aleyhi ««Hem) geldi ve: "Yâ Resûlallah! unlar Sa'd b. er-

Rabî'nin iki kz. Babalan Uhud savanda seninle birlikteyken ehit dütü.

Ancak amcalar babalanndan geriye kalan tüm mallan ald ve onlara bir ey
brakmad. Mallan olmadan da onlarla kimseler evlenmez" dedi. Allah

Resulü:
"
Yüce Allah bu konuda hükmünü verecektir" buyurdu. Sonrasnda

miras âyeti olan: "Allah çocuklarnz hakknda, erkee iki diinin hissesi

kadar tavsiye eder..."5 âyeti nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah (ssUsUahu Bieyti

vesellem) kzlann amcasna haber gönderdi ve:
"
Sa'd'n kzlarna maln üçte

ikisini, annelerine sekizde birini ver. Kalanm da sen al" buyurdu .

6

Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

Sünen’de ibn Abbâs’tan bildirir: “Eskiden ölüden geriye kalan mal çocuun,

vasiyet de anne baba ile dier akrabalann hakkyd. Yüce Allah bu

uygulamadan dilediini neshedip kaldrd ve mirasta erkee iki kadnn pay

kadann verdi. Anne babadan her birine ölenin çocuu varsa maln altda

’ Nisa Sur. 11

3
Buhârî (194, 4577), Müslim (1616), Ebû Dâvud (2886), Tirmizî (2096, 2097, 3015,

3851), Nesâî (6323, 11091), bn Mâce (1436, 2728), bn Cerîr (6/460), bnu'l-Münzir (1432),

bn Ebî Hâtim 3/880 (4886) ve Beyhakî (1/235, 6/212).

3 Nisa Sur. 11

4 Hâkim (2/303).

5 Nisa Sur. 11
6
Tayâlisî (1775, muhtasar olarak), bn Sa'd (3/524), Ahmed 23/108, 264-266 (14798,

15020), Ebû Dâvud (2891, 2892), Tirmizî (2092), bn Mâce (2720), Ebû Ya'la (2039), bn Ebî

Hâtim 3/881 (4892), bn Hibbân (1130, muhtasar olarak), Hâkim (4/333, 334) ve Beyhakî

(6/216, 229). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce. 2199).
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birini, (ölen kocadan geriye kalan) hanma duruma göre maln sekizde bir

veya dörtte birini, (ölen hanmdan geriye kalan) kocaya da duruma göre

maln yansn veya dörtte birini pay olarak verdi."’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ibn Abbâs'tan bildirin Erkek çocuk ile kz

çocuu ve anne babann mirastaki paylann belirleyen miras âyeti nazil

olunca bu taksimat insanlann veya bazlannn houna gitmedi ve: "Hiç b ri

dümanla savamad ve ganimet elde etmedii halde ölenin geriye brakt
maldan kadna dörtte bir veya sekizde bir, kz çocuuna da maln yansn

nasl verir, küçük çocuu nasl varislerden biri klarz?” demeye baladlar.

Zira Cahiliye döneminde dümanla savamayanlara mirastan pay vermezler

ve en büyükten balamak üzere yaa göre miras paylarlard .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah çocuklarnz

hakknda, erkee iki diinin hissesi kadar tavsiye eder..." 3 buyruunu

açklarken: "Çocuklar küçük olsun büyük olsun hüküm ayndr” demitir.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Cahiliye döneminde kz

çocuklanna ve henüz küçük olan erkek çocuklanna mirastan pay

vermezlerdi. Henüz eli silah tutmayan erkek çocuklar da babalarnn

malndan bir ey alamazlard. âir olan Hassârîn erkek kardei öldü ve

geride Ümmü Kucce adndaki hanm ile be kz çocuu brakt. Ölenin

varisleri gelip maln tümünü aldlar. Ümmü Kucce durumu Hz. Peygamber’e

MMu aleyh mllt*) anlatp ikâyette bulununca: "...Eer kadnlar ikinin üstünde

ise, braklann üçte ikisi onlanndr; ayet bir ise yans onundur ..."5 âyeti

nazil oldu. Ümmü Kucce'nin durumu için de: "...Sizin çocuunuz yoksa

ettiiniz vasiyet veya borç çktktan sonra braktklarnzn dörtte biri

kanlannzndr; çocuunuz varsa, braktklarnzn sekizde biri

onlanndr ...'
6
âyeti nazil oldu .

7

1

Buhârî (2747, 4578), bn Cerîr (6/459), bnu'l-Münzir (1433), bn Ebî Hâtim 3/880

(4887) ve Beyhakî (6/226).

2 bn Cerîr (6/458) ve bn Ebî Hâtim 3/882 (4896).

3 Nisa Sur. 11

* bn Hbî Hâtim 3/HHU (4888).

5 Nisa Sur. 11

6
Nisa Sur. 12

7 bn Cerîr (6/457, 458) ve bn Ebî Hâtim 3/881 (4894).
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "...Eer kadnlar ikinin

üstünde ise, braklann üçte ikisi onlarndr; ayet bir ise yars onundur.

Ana babadan her birine, ölenin çocuu varsa yapt vasiyetten veya

borcundan arta kalann altda biri, çocuu yoksa, anas babas ona varis

olur, anasna üçte bir düer. Kardeleri varsa, altda biri annesinindir;

babalannz ve oullarnzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn

olduunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafndan tesbit edilmitir.

Dorusu Allah bilendir. Hakim olandr"1

âyetini açklarken öyle demitir:

"Ölen kiinin kz çocuklan âyet iki veya daha fazla ise ve beraberlerinde

erkek çocuu (karde) yoksa terekenin üçte ikisini alrlar. Geriye kalan da

erkein asebesine (baba tarafndan akrabalanna) verilir. Ölenin geride

sadece bir kz çocuu varsa terekenin yansn alr. Ölenin âyet erkek çocuu

varsa veya iki ve daha fazla kz çocuu varsa, ve yanlannda erkek karde

yoksa anne ile babasnn her birine terekenin altda biri verilir. Ölen kiiden

geriye çocuk olarak sadece bir kz çocuu varsa bu kz çocuu maln yansn

yani altda üçünü alr. Bu durumda baba ile annenin her birine altda bir

verilir. Kalan altda birlik ksm ise ölenin asabesi olduu için yine babaya

verilir. Ölenin erkek veya kz çocuu yoksa bu durumda anne terekenin üçte

birini, kalan da baba alr. âyet ölenin iki veya daha fazla erkek kardei veya

iki kz kardei veya bir erkek bir de kz kardei varsa bu durumda anne altda

bir, kalan da baba alr. Ölenin babas durduktan sonra kardelerine bir ey
dümez; ancak annenin mirastaki üçte birlik payn düürürler. Her durumda

da miras taksiminden önce ölenin vasiyeti yerine getirilir ve varsa borcu

ödenir. Bu ekildeki miras paylam Yüce Allah'n farz kld bir taksimattr

ve bu taksimat hikmetli bir taksimattr."
2

Hâkim, Zeyd b. Sâbit'ten bildirir. "Ölen baba veya anneden geriye bir kz

çocuu kalmsa maln yansn alr. ki ve daha fazla kz çocuu kalm ise de

maln üçte ikisini alrlar. Ancak yanlannda erkek mirasç varsa öncelikle

kendilerine bir ey verilmez ve taksimata erkekten balanr. Sonrasnda

erkee kzn iki kat olacak ekilde taksimat yaplr.”*

’ Nisa Sur. 11

J bn Ebî Hatim 3/880-884 (4890, 4891, 4893, 4895, 4897, 4899^904, 4908, 4909, 4913,

4914).

3 Hâkim (4/334).
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Saîd b. Mansûr, Hâkim ve Beyhakî, Ibn Mes'ûd'dan bildirin Ömer b. el-

Hattâb herhangi bir konuda bir yol (görü) tutar da biz de ona tâbi

olduumuzda tuttuu bu yolun çok kolay ve açk olduunu görürdük. Ölen

adamdan geriye kalan bir hanm ile anne babann mirastaki durumlan

kendisine sorulduunda: "Adamn karsna maln dörtte biri, annesine kalann

üçte biri verilir. Bunlardan sonra kalan da adamn babasnndr” demitir.’

Abdurrezzâk ve Beyhakî, krime'den bildirir: bn Abbâs, ölen kadndan

geriye kalan koca ile anne babann mirastaki paylann sormak üzere beni

Zeyd b. Sâbit'e gönderdi. Gidip sorduumda, Zeyd: "Kocaya maln yans,

anneye kalann üçte biri verilir. kisinden geriye kalan da babaya verilir" dedi,

ibn Abbâs bu cevap karsnda ona haber gönderip: "Öylesi bir taksimat

Allah’n Kitab’nda m buluyorsun?” diye sorunca, Zeyd: "Hayr, ancak ölenin

annesini babasndan daha üstün tutmay çok da ho görmüyorum" karln
verdi. bn Abbâs ise böylesi bir durumda anneye üçte birlik pay tüm mal

üzerinden verirdi .

2

bn Cerir, Hâkim ve Beyhakî*nin Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs,

Hz.Osman'n yanna girdi ve: "Ölenin iki erkek kardei, annesinin mirastaki

üçte birlik payn düürmez. Zira Yüce Allah: "...Kardeleri varsa, altda biri

annesinindir..."3 buyurur. ki karde de sîzin dilinizde kardeler (çoul)

anlamn vermez” dedi. Osmân da: "Benden önce bu yönde verilen hükümler

ile deiik kentlerde uygulanan ve bu ekilde yaplan taksimat reddedip

senin dediini yapamam" karln verdi .
4

Hâkim ve Beyhakî'nin Sünen’öe bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit, ölenin iki

erkek kardei bulunmas durumunda annesinin mirastaki payn düürürdü.

Kendisine: "Ey Ebû Saîd! Yüce Allah: "...Kardeleri varsa, altda biri

annesinindir...*5 buyurur. Sense iki erkek karde ile annenin payn
düürüyorsun" denildiinde: “Araplar iki kardei de kardeler (çoul) olarak

isimlendirirdi" karln verdi.

6

1

Saîd b. Mansûr, Sünen (6), Hâkim (4/335) ve Beyhakî (6/227, 228).
1

Abdurrezzâk (19020) ve Beyhakî (6/228).
3 Nsâ Sur. 1

1

4 bn Cerir (6/465), Hâkim (4/335, "sahih") ve Beyhakî (6/227).
5 Nisâ Sur. 11

* Hâkim (4/335) ve Beyhakî (6/227).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"...Kardeleri varsa, altda biri annesini^dir...'
,,, buyruunu açklarken öyle

demitir: Kardeler mirastan pay almamalarna ramen ölenin annesinin

mirastaki payn düürürler. Ancak bir erkek karde annenin mirastaki üçte

birlik payn düürmez. Birden fazlas ise düürür. Alimler erkek kardelerin

annenin üçtebirlik payn düürmelerinin sebebi olarak, nikahta velilerinin ve

nafakalannn annenin deil, babann yükümlülüünde olmasn görürlerdi .

2

Abdurcezzâk, bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs'tan bildirir:

“Kardelerin, annenin üçte birlik payn altda bire düünmelerinin sebebi,

düen orann babalanna deil kendilerine kalmas içindir.”
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim, Hâkim, bnu’l-Cârûd, Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen 'de

Hz.Ali'den bildirir Hepiniz: "...Ettiiniz vasiyet veya borç çktktan

sonra..."4 buyruunu okumaktasnz. Resûlullah<rai*Ww aleyhi««M de vasiyetten

önce varsa borcun ödenmesine, bunun yannda anne baba bir olan

kardelerin birbirlerine mirasç olabileceklerine, bunlar varken sadece baba

bir kardelerin mirastan pay alamayacaklanna hükmetti .

5

ibn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ettiiniz vasiyet veya borç

çktktan sonra ..."
6 buyruunu açklarken: “Vasiyet yerine getirilmeden önce

ölenin borcu ödeniri' demitir .

7

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Babalarnz ve oullarnzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn

olduunu siz bilmezsiniz..."
8 buyruunu açklarken: “Babalarnz ve

oullannzdan Allah'a en fazla itaat edeni kyamet gününde Yüce Allah'n

’NisâSur.ll
1 bn Cerîr (6/467, 468) ve bn Ebî Hâtim 3/883 (4905).

3 Abdurrezzâk (19027), bn Cerîr (6/468) ve Beyhakî (6/227).

4 Nisâ Sur. 12
5 bn Ebî eybe (10/160, 11/402, 403), Ahmed 2/331 (1091), Tirmizî (2094), bn Mâce

(2715), bn Cerîr (6/469, 470), bnu'l-Münzir (1438), bn Ebî Hâtim 3/883 (4906), Hâkim

(4/336), bnul-Cârûd (950), Dârakutnî (4/86, 88) ve Beyhakî (6/267).

6
Nisâ Sur. 12

7 bn Cerîr (6/470).

8
Nisâ Sur. 12
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katndaki derecenizi en fazla yükseltecek olandr. Zira Yüce Allah müminleri

birbirlerine efaatçi klmtr" demitir.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Babalarnz ve oullarnzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn

olduunu siz bilmezsiniz..."
2 buyruunu açklarken: "Dünyada iken

hangisinin menfaatçe size daha yakn olduunu bilemezsiniz” demitir.
3

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Babalarnz ve

oullarnzdan menfaatçe hangisinin size daha yakn olduunu siz

bilmezsiniz ..."4 buyruunu açklarken: “Bazlar söz konusu menfaatin

âhiretteki menfaat, bazlan da dünyadaki menfaat olduunu söylemilerdir”

demitir .

5

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Abbâs: “Miras asl çocuundur,

ancak Yüce Allah bundan ee ve anne babaya da pay vermitir” demitir.

6
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“Kadmlannzn çocuklan yoksa braktklarnn yars
sîzindir, çocuklan varsa, braktklarnn ettikleri vasiyetten

1 bn Cerir (6/471), bnu'l-Münzir (1435) ve bn Ebî Hâlim 3/8B4 (4910).
1
Nisa Sur. 12

1 bn Cerir (6/471, 472) ve bnu'l-Münzir (1436).

“ Nisa Sur. 12

5 bn Cerir (6/472) ve bn Ebî Hatim 3/884 (4911).
6 Abdurrezzâk (19030).
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veya borçtan arta kalann dörtte biri sîzindir. Sizin

çocuunuz yoksa ettiiniz vasiyet veya borç çktktan sonra

braktklarnzn dörtte biri karlannzndr. Çocuunuz
varsa, braktklarnzn sekizde biri onlarndr. Eer bir

erkek veya kadnn, ana-babas ve çocuktan bulunmad
halde (kelâle eklinde) mal mirasçlara kalrsa ve bir erkek

yahut bir kz kardei varsa, her birine altda bir düer.
Bundan fazla iseler üçte bire ortaktrlar. Bu da vasiyetten

ve borçtan sonra, kimse zarara uramakstzn yaplacaktr.

Bunlar Allah tarafndan tavsiye edilmitir. Allah bilendir.

Halimdir.” (N;»â Sur. 12)

Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kadnlarnzn

çocuklar yoksa braktklarnn yars sizindir, çocuklar varsa, braktklarnn

ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalann dörtte biri sizindir. Sizin

çocuunuz yoksa ettiiniz vasiyet veya borç çktktan sonra

braktklarnzn dörtte biri karlannzndr. Çocuunuz varsa,

braktklarnzn sekizde biri onlarndr. Eer bir erkek veya kadnn, ana-

babas ve çocuklar bulunmad halde (kelâle eklinde) mal mirasçlara

kalrsa ve bir erkek yahut bir kz kardei varsa, her birine altda bir düer.

Bundan fazla iseler üçte bire ortaktrlar. Bu da vasiyetten ve borçtan sonra,

kimse zarara uramakszn yaplacaktr..."' âyetini açklarken öyle demitir:

"Bir erkek, kars öldüü zaman ayet kendisinden veya baka bir kocasndan

çocuklan yoksa terekenin yansn alr. Ancak kendisinden veya baka bir

kocadan erkek veya kz çocuklan varsa bu durumda terekenin dörtte birini

alr. Bu taksimat da kadnn ettii vasiyet yerine getirildikten ve varsa borcu

ödendikten sonra yaplr. Borç da vasiyetten önce ifa edilir. Ayn ekilde bir

kadn, kocas öldüü zaman ayet kendisinden veya baka bir kadndan

çocuklan yoksa terekenin dörtte birini alr. Ancak kendisinden veya baka bir

kadndan erkek veya kz çocuklar varsa bu durumda terekenin sekizde birini

alr. Erkek veya kadna kelâle yoluyla varis olunmas da bunlardan birinin

geride anne-baba veya çocuk brakmadan ölmesidir. Kelâle durumunda

1

Nisa Sur. 12
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erkek veya kadna varis olacak erkek ve kzn fazla olmasndan kast, birden

daha fazla yani iki ve daha üzeri olmasdr."

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Dârimî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen ’de bildirdiine göre Sa’d b. Ebî Vakkâs bu âyeti:

"f! ,>• oi-1 3I £ Ü3 öl^il 3I SM j£j (=Eer bir erkek veya kadnn, ana-

babas ve çocuklan bulunmad halde mal mirasçlara kalrsa ve annebir bir

erkek yahut bir kz kardei varsa)" lafzyla okumutur.*

Beyhakî'nin bildirdiine göre a’bî: "Hz. Peygamber'in (uiiaiiahu aleyhi «»elim)

ashabndan hiç kimse ölenin dedesi varken ölenin anne bir kardelerine

mirastan pay vermemitir" dedi.3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Bir erkek

yahut bir kz kardei varsa..."
4 buyruunu açklarken öyle demitin "Bunlar

anne bir kardelerdir ve üçte birlik payda ortaktrlar. Bu kardelerin kz veya

erkek olmalan durumu deitirmez."5

bn Ebî Hâtim, bn ihâb’dan bildirir: Ömer b. el-Hattâb, anne bir

kardelerin mirastaki paylann verirken erkek ile kz eit tuttu. Gördüüm

kadanyla Ömer b. el-Hattâb'n bu ekilde hüküm vermesi Resûlullah'tan

(saiiaiieht aleyhi vtseiiem} bu konuda örendikleri ile: "...Bundan fazla seler üçte bire

ortaktrlar..."
6 buyruundan dolaydr.7

Hâkim'in bildirdiine göre Hz.Ömer, Hz.Ali, bn Mes'ûd ve Zeyd ölen

kiiden geriye kalan anne, koca, anne-baba bir kardeler ile anne bir

kardelerin mirastaki paylan konusunda öyle demilerdin "Anne baba bir

kardeler mirastaki üçte birlik payda anne bir kardeleriyle ortaktrlar. Zira

hepsi de anne bir kardetir. Dierlerinin babalannn da ayn olmas onlarn

1 bn Ebî Hâtim 3/884-888 (4916H1923, 4925-1929. 4931. 4935-1937).
1
Saîd b. Mansûr {Tefsir, 592), Dârimî (2/366), bn Cerir (6/483), bnu'l-Münzir (1450),

bn Ebî Hâtim 3/887 (4936) ve Beyhakî (6/231).

3 Beyhakî (6/223).

4 Nisa Sur. 12

5 bn Cerîr (6/483).
6 Nisa Sur. 12

7 bn Ebî Hâtim 3/889 (4942).
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yaknlklarn arttrmaktan baka bir ey deildir. Onun için üçte birlik payda

hepsi de ortaktr."'

Hâkim’in bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit, mütereke konusunda:

"Babalarn bir eek saysak dahi bu onlann yaknlklann arttrmaktan baka

bir ey yapmamtr" demi ve anne-baba bir karde ile anne bir kardeleri

üçte birlik paya ortak klmtr.

FERÂZ (MRAS) KONUSUNDA GELEN RVAYETLER

Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen ’de Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiiBhu aleyhi vesallem): "Ferâiz (miras) ilmini örenin ve insanlara öretin.

Zira zamanla unutulacak ve ümmetimden ilk alnacak olan ilim olacaktr"

buyurmutur .

1

Hâkim ve Beyhakî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah MaMu

aleyhi vmiiun) öyle buyurmutun "Ferâiz (miras) ilmini örenin ve insanlara

öretin. Zira ben ölüp aranzdan ayrlacam. lim de kaldrlacak ve fitneler

ortaya çkacaktr. ki kii bir miras konusunda ihtilafa dütüü zaman bu

konuda hüküm verecek birini bulamayacak duruma geleceklerdir." J

Hâkim, bnu'l-Müseyyeb'den bildirin Hz.Ömer, Ebû Musa’ya: "âyet vakit

geçirecekseniz ok talimi yaparak vakit geçirin. Konuacaksanz da ferâiz

konusunu konuun" diye bir mektup yazd .

4

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"Kuriân’ örendiiniz gibi ferâzi ilmini, Arap dilini ve sünneti örenin”

demitir.

5

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ömer: "Ferâiz ilmini

örenin; zira bu ilim de dininizin bir bölümüdür" demitir .

6

’ Hâkim (4/337).

* Hâkim (4/332) ve Beyhakî (6/209).

» Hâkim (4/333) ve Beyhakî (6(208).

< Hâkim (4/333).

5 Saîd b. Mansûr (1) ve Beyhakî (6/209).
4
Saîd b. Mansûr (2) ve Beyhakî (6/209).
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Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ibn Mes’ûd öyle demitir:

çinizden Kur'ân okumay örenen kii ferâiz ilmini de örensin. Olabilir ki bir

bedevi kendisiyle karlat ve: “Ey muhacir! Kuriân' okuyor musun?” diye

sorduunda, kendisi: “Evet" karln verir. Bedevi: “Ben de okuyorum.

Peki, ferâiz ilmini biliyor musun?" diye sorduunda: “Evet!” derse, bedevi

“Daha fazla hayr içindesin” karln verir. Ama: “Hayr, bilmiyorum” derse,

o zaman bedevi kendisine: “Ey muhacir! Bu durumda benden ne üstünlüün

var?" diyecektir.’

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Ferâiz, hac ve talak ilmim

örenin; zira bu ilimler dininizin bir bölümüdür" demitir .

2

Hâkim ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (»iaiistu bIb^h

veafcm): "Ümmetim içinde ferâiz ilmini en iyi bilen Zeyd b. Sâbit'tir'

buyurmutur.
3

Beyhakî’nin bildirdiine göre Zührî: “Zeyd b. Sâbit ferâiz ilmini kayda

geçmeseydi bu ilmin insanlann arasnda kaybolup gideceini düünürdüm"

demitir .

4

Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvud, MerâsiVde ve Beyhakî, Atâ b. Yesâr'dar

bildirir: “Resûlullah (siliaihrlm aleyh «seM ölen kiiden geri kalan hala ile teyzenin

mirastaki payn örenmek için Kubâ’ya gitti. Orada Yüce Allah kendisine

bunlara mirastan pay dümediini bildirdi."
5

Hâkim de bunu mevsûl olarak Atâ vastasyla Ebû Saîd el-Hudrî*den

nakletmitir.

6

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Halann durumuna

ayorum. Kendisine mirasç olunmasna ramen kendisi (hala olarak)

mirasç olamyor” derdi .

1

’ Hâkim (4/333) ve Beyhakî (6/209).
1
Beyhakî (6/209).

3 Hâkim (4/335) ve Beyhakî (6/210). Elbânî, es-Silsletu's-Sahîha'da (1224) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

1 Beyhakî (6/210).

5 Saîd b. Mansûr, Sünen (163), Ebû Dâvud (sh. 191) ve Beyhakî (6/212, 213).

‘ Hâkim (4/343).
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Hâkim, Kabîsa b. Züeyb’den bildirir: Ninenin biri Hz.Ebû Bekrie geldi ve:

“Olumun olu (veya kzmn olu) öldü. Brakt maldan olan hakkm

istiyorum" dedi. Ebû Bekr. “Yüce Allah'n Kitab'nda bu durumda bir hakknn

olduunu göremiyorum. Resûlullah'n (saiiaiiahu aisyhi vesaiiem) de bu yönde bir ey

dediini iitmedim. Anca bunu bakalanna soracam" karln verdi.

Sorduunda Muîre b. u’be böylesi durumu olan bir kadna Resûlullah'n

(ssiiaiiahu aleyhi vesslian) altda bir verdiine ehadet etti. Ebu Bekr: “Seninle birlikte

bunu kim duydu?" diye sorunca, Muhammed b. Mesleme de bunu Allah

Resulünden iittiine dair ehadet etti. Bunun üzerine Ebû Bekr nineye

torununun malndan altda bir verdi .

1

Hâkim, Zeyd b. Sâbit’ten bildirir: “Hz.Ömer, dede ile kardelerin miras

konusunda bizlere dantnda ben böylesi bir durumda kardelerin mirasta

dededen daha fazla hak sahibi olduunu düünüyordum. Ömer ise dedenin

mirasta kardelerden daha fazla hak sahibi olduunu düünüyordu. Bu

konuda onunla müzakere edip konutuk ve ona bir örnek verdim. Ali ile bn

Abbâs da ona örnekler verip benim yaptm yönde açklamalar getirdiler,

taksimatta bulundular."3

Hâkim’in bildirdiine göre Ubâde b. es-Sâmit: “Resûlullah'n (miuiahu aleyhi

raseilem) miras konusundaki hükümlerinden biri de dede ile nineye altda biri eit

bir ekilde paylatrmasyd" demitir.

4

Hâkim ve Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre mirasta avil (avliyye)

ile hüküm veren ilk kii Hz.Ömer’dir. Kendisine getirilen bir miras davas

konusunda zorlannca ve hisselerin birbirine uyum salamadn görünce,

varislere: “Vallahi bu konuda nasl bir hüküm vereceimi bilemiyorum. Zira

Yüce Allah’n hanginizi önceleyip hanginizi geriye attn da bilmiyorum.

Onun için terekeyi hisselerinize göre taksim etmekten baka bir yol

bulamyorum" demitir. bn Abbâs da bu konuda: "Vallahi ayet Ömer, Yüce

Allah’n öncelediini ileri alp geride braktn da geriye atsayd hiçbir miras

davasnda avil ortaya çkmazd" dedi. Kendisine: “Yüce Allah kimleri

öncelemitir?” diye sorulunca da bn Abbâs öyle demitir: “Pay duruma

’ Beyhakî (6/213).

2 Hâkim (4/338).

5 Hâkim (4/339).

4 Hâkim (4/340).
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göre azalp çoalsa da her halükarda terekede pay olan kiiler, Yüce Allah'n

öncelik tand kiilerdir. Ancak baz durumlarda pay düen ve taksimatta

geriye kalan üzerinden pay alan kiiler, Yüce Allah'n geriye att kiilerdir.

Yüce Allah'n öncelik tand kiiler, ölenden geriye kalan kar-koca veya

anne gibi pay sahipleridir. Geriye atlan kiiler de ölen kiinin kzkardeleri

veya kzlan gibi kiilerdir. Öncelikli olan kiiler ile geriye atlan kiiler, ayn

miras davasnda bir arada bulunduklan zaman Yüce Allah’n öncelik tand
kiilere paylan tam olarak verilir. Bunlar payn aldktan sonra geriye bir ey
kalrsa dierlerine yani Yüce Allah'n geriye att kiilere hisseleri verilir.

Öncelikli olan kiilere paylan verildikten sonra bir ey kalmazsa geriye atlan

kiilerin de bir alaca olmaz."’

Saîd b. Mansûr, ibn Abbâs'tan bildirir "Âlic
1
sahrasndaki kumlann saysn

bile bilen (Yüce Allah), sizce mal yanm, üçte bir ve dörtte bir eklinde mi

ayrmtr? Aksine iki yanm, üç üçte bir ve dört dörtte bir eklinde

ayrmtr."3

Saîd b. Mansûr, Atâ’dan bildirir bn Abbâs'a: "nsanlar miras konusunda

ne benim ne de senin sözüne itibar ediyorlar. Her ikimiz de ölecek olsak hiç

kimse bizim görüümüze göre miras taksimi yapmaz” dediimde, bn Abbâs:

"O zaman dier görü sahipleri toplansnlar, ellerimizi Rükn'e koyalm.

Ardndan Allah’n laneti bu konuda yalan söyleyenlerin üzerine olsun diye

lanetleelim. Zira Yüce Allah, onlann dedii gibi hüküm vermemitir'

karln verdi .

4

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî’nin Sünen ’de bildirdiine göre miras

konusunda avil (avliyye) le hüküm veren ilk kii Zeyd b. Sâbit'tir. Avl

durumunda kiinin pay en fazla ana paynn üçtekisine kadar düürülebilir.
3

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre ibn Abbâs: "Dileyen kiilerle Hacer-i

Esved’in yannda Allah'n, Kuriân'da dede ile nineyi zikretmediine dair

’ Hâkim (4/340) ve Beyhakî (6/253).
J Mekke yolunda bir kumluktur (Mu'cemu'l-Buldân , 3/591).

3 Saîd b. Mansûr, Sünen (36).

4 Saîd b. Mansûr, Sünen (37).

5 Saîd b. Mansûr, Sünen (33) ve Beyhakî (6/253).
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lanetleebilirim. Zikredilenler babalar (atalar)dr” dedi ve: "Atalarm brahim,

shakve Yakub'un dinine uydum..."’ âyetini okudu .

3

Saîd b. Mansûriun Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBLaiiehu aleyhi vmaiM: "Dedeye mirastaki pay hakknda hüküm vermede en cesur

olannz, Cehenneme girme konusunda da en cesur olannzdr" buyurmutur.
3

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Hz.ömer: “Cehennemin dibine girmede

en cesur olannz, dedenin mirastaki pay hakknda hüküm vermede en cesur

olannzdr11 demitir.

4

Abdurrezzâk ve Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Hz. Ali: “Kim

Cehennemin diplerine atlmay istiyorsa (mirastaki paylan konusunda) dede

ile erkek kardeler arasnda hüküm versin" demitir.

5

Mâlik, Buhârî ve Müslim'in Usâme b. Zeyd’den bildirdiine göre Resûlullah

(sallallshu aleyhi nidam): "Kafir biri Müslüman birine, Müslüman biri de kafir birine

mirasç olamaz" buyurmutur .

6

Saîd b. Manstr, Abdullah b. Ma'kTden bildirin "Resûlullah'n (taiiaiiahu aiayhi

«ianem) ashabnn hükümlerinden sonra Muâviye'nin verdii hükümler kadar

ilginç olanlan yoktur. Zira ona göre biz Müslüman olmayanlara varis

olabiliyorken, onlar bize varis olamaz. Yine biz onlardan kz alabiliyorken

onlar bizden kz alamaz ."7

Ebû Dâvud ve Beyhakî’nin bn Amridan bildirdiine göre Resûlullah (ulaliahu

aleyhi vaeiiem): "Katil kii (öldürdüü kiinin brakt) maldan bir ey alamaz"

buyurmutur.

8

1 Yûsuf Sur. 38
1
Saîd b. Mansûr, Sünen (50).

3 Saîd b. Mansûr, Sünen (1). Elbânî, el-lrvîda (1684): "Mursel olmasa ceyyid bir

hadistir" demitir.
4 Abdurrezzâk (19047).

5 Abdurrezzâk (19048) ve Saîd b. Mansûr, Sünen (56).

‘ Mâlik (2/519), Buhârî (6764) ve Müslim (1614).

7 Saîd b. Mansûr, Sünen (147).
8 Ebû Dâvud (4564) ve Beyhakî (6/220, 8/186). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 3818).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "...Bu da vasiyetten ve

borçtan sonra, kimse zarara uramakszn yaplacaktr...'” buyruunu

açklarken öyle demitir: "Kii vasiyette bulunurken üzerinde olan bir hakk

iddia etmemeli ve varislere zarar verecek bir ekilde malnn üçte birinder

daha fazla vasiyette bulunmamaldr.” 3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid.

"...Kimse zarara uramakszn ..."3 buyruunu açklarken: "Varislerden

herhangi birine zarar vermeden" demitir .

4

bn Ebî eybe, Musannefte, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: “Vasiyette varislere zarar vermek büyük günahlardandr" dedi ve:

"...Bu da vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uramakszn

yaplacaktr...”

5

buyruunu okudu .

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saAaiiehu aie^ Yittten): "Vasiyetle varislere zarar vermek büyük

günahlardandr" buyurmutur.

7

Mâlik, Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî,

Nesâî, bn Huzeyme, bnuTCârtid ve bn Hibbân'n bildirdiine göre Sa'd b.

Ebî Vakkâs ar bir hastala yakaland. Hz. Peygamber Malisi» aleyh* »»ilam)

ziyaretine geldiinde, ona: “Yâ Resûlallah! Çok malm var ve bir kzmdan

baka varisim yok. Malmn üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim?" dedi.

Allah Resûlü: "Hayr, verme" buyurdu. Sa'd: “Yansn verebilir miyim?” diye

sorunca, Allah Resûlü yine: “Hayr, verme" buyurdu. Sa’d: “Üçte birini

vereyim mi?” diye sorunca da Allah Resûlü MinliHhu aleyhi veseiM öyle buyurdu:

1

Nisa Sur. 12
1 bn Ebî Hâtim 3/889 (4946).

3 Nisa Sur. 12

4 bn Cerir (6/485) vc bnu'l-Münzir (1454).

5 Nisa Sur 12
6 bn Ebî eybe (11/204), Abdurrezzâk (16456), Nesâî, el-Kübrâ (11092), ibn Cerîr

(6/486), bnu'l-Münzir (1453), bn Ebî Hâtim 3/888 (4940) ve Beyhakî (6/271).

7 bn Cerîr (6/487), bn Ebî Hâtim 3/888 (4939) ve Beyhakî (6/271). Zayf hadistir (bak:

Elbârû, DalfEdebi'l Müfred, 3599).
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“Üçte bir mi? O da çok! Varislerini varlkl brakman, fakir ve bakalarna yük

olarak brakmandan daha hayrldr

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Muâz b. Cebel: “Yüce Allah, yaarken

yaptnz amellere ek olarak malnzn üçte birini sadaka (vasiyet) olarak

vermenizi ister" demitir.

1

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim, bn Abbâs’tan bildirir: nsanlarn vasiyeti

üçte bir yerine dörtte bir olarak yapmalann isterdim. Zira Resûlullah taiaiiehu

aleyhi «selleri): “Üçte bir de çoktur" buyurmutur .
3

bn Ebî eybe, bn Ömer’den bildirir: Ömer'in yannda vasiyetin üçte bir

olmasndan bahsedilince: “Üçte birlik bir oran normaldir. Ne az ne de

çoktur” dedi ."4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib öyle demitir: “Malmn

bete birini vasiyet etmem, benim için dörtte birini vasiyet etmemden daha

iyidir. Dörtte birini vasiyet etmem, benim için üçte birini vasiyet etmemden

daha iyidir. Malnn üçte birini vasiyet eden kii de hiç bir ey vasiyet etmeyen

kii gibi deildir.”5

bn Ebî eybe, ibrâhîm(-i Nehaî)'den bildirir: “Denilirdi ki, malnn bete

birini vasiyet edenler, dörtte birini vasiyet edenlerden daha üstündür. Dörtte

birini vasiyet edenler de üçte birini vasiyet edenlerden üstündür.”
6

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)‘den bildirir: “Maln altda birini vasiyet

etmenin üçte birini vasiyet etmekten daha hayrl olduu söylenirdi .” 7

1 Mâlik (2/763), Tayâlisî (192), bn Ebî eybe (11/199), Ahmcd 3/78, 79, 83, 109, 123,

155 (1482, 1524, 1546, 1599), Buhârî (1295, 3936, 6733), Müslim (1628), Ebû Dâvud (2864),

Tirmizî (2116), Nesâî (3628-3634, 3637), bn Huzeyme (2355), bnu'l-Cârûd (947) ve bn
Hibbân (4249, 6026, 7261).

1 bn Ebî eybe (11/200).

3 bn Ebî eybe (11/199, 200), Buhârî (2743) ve Müslim (1629).
H bn Ebî eybe (11/200).

s bn Ebî eybe (11/202).
4 bn Ebî eybe (11/201).

7 bn Ebî eybe (11/203).
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bn Ebî eybe, Âmir e-a'bî'den bildirir. "Her kim hakszlk etmeyecek ve

binlerine zarar vermeyecek ekilde bir vasiyette bulunursa bunun

karlnda, hayattayken ve salklyken bunu balam gibi sevap alr.”’

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir: "Öncekiler, henüz mira:,

âyetleri nazil olmadan önce, kiinin vasiyet brakmadan ölmesini hos

görmezlerdi.”
2

iJjIJlp J L^j IjJU- IjÜ Ü>-J #3j.>-

"Bunlar Allahn yaatandr. Kim Allah a ve Peygamberine
itaat ederse onu içlerinden rmaklar akan cennetlere

koyacaktr, orada temellidirler, büyük kurtulu budur. Kim
de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve O'nun koyduu
snrlan aarsa, Allah onu ebedi kalaca cehennem ateine

sokar. Onun için alçaltn bir azap vardr." (Ni.â Sur. 13. n)

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Bunlar Allah’n yasalardr ..." 3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah’r

belirttii ekilde taksimat yapmak, Allah'a itaat etmek demektir” demitir.

"...Kim de... O'nun koyduu snrlar aarsa ..."4 buyruunu açklarken de:

“Bu snrlar amak, Allah’n miras konusunda yapt taksimat kabul

etmemektir” demitir.
5

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “ di;

«il îaii
-”6 buyruunu: “Bunlar Allah’ zikrettii artlardr” eklinde

açklamtr.

1

’ bn Ebî eybe (11/203).
1 bn Ebî eybe (11/206).

1 Nisa Sur. 13

1 Nisa Sur. 14
5 bn Cerir (6/489, 491, 492) ve bn Ebî Hatim 3/890, 892 (4949, 4966).

* Nisa Sur. 13
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Bunlar Allah'n

yasalardr. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse onu içlerinden

rmaklar akan cennetlere koyacaktr... Kim de Allah'a ve Peygamberine

isyan eder ve O'nun koyduu snrlar aarsa, Allah onu ebedî kalaca

cehennem ateine sokar..."
1
âyetlerini açklarken öyle demitir: "Allah'n

yasalanndan kast, miras taksimindeki takdiri ve emirleridir. Yüce Allah'n

emrettii ekilde miras taksimini yapan kii, Allah'a ve Resûlü'ne itaat etmi

olur. Allah'a ve Resûlü'ne isyan etmek de, miras taksiminde Allah'n koyduu

emirlere uymamaktr. Miras taksiminde Allah'n emirlerine kar gelip kabul

etmeyenlerin de Cehenemde ebedi kalacaklar bildirilmitir. Bunlar da

münafklardr; zira kadnlar ile küçük çocuklara mirastan pay verilmeyeceini

düünüyorlard." 3

bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kim Allah'a ve Peygamberine

itaat ederse ..."4 buyruunu açklarken: "taatten kast, daha önce zikredilen

ekilde miras taksiminin yaplmasdr” demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Katâde: "Bunlar Allah'n

yasalardr..."* buyruunu açklarken: "Bunlar Yüce Allah’n, kullanna takdir

ettii yasalar ve miras taksimi konusunda farz kld emirlerdir. Bu emirlere

uyun ve sakn bunlan brakp baka yollara bavurmayn” demitir .

7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kim

Allah'a ve Peygamberine itaat ederse ..."
8 buyruunu açklarken: "Kim, Yüce

Allah'n miras konusunda yapt bu taksimata iman ederse, anlamndadr"

demitir. "...Kim de... O'nun koyduu snrlar aarsa ..."9 buyruunu

’ bn Cerîr (6/488, 489), bnu'l-Münzir (1455) ve bn Ebî Hatim 3/890 (4951)
1
Nisa Sur. 13, 14

3 bn Ebî Hâtin 3/890-892 (4950, 4954, 4963,4967, 4968).

1 Nisâ Sur. 13

s bn Cerir (6/491).
6
Nisâ Sur. 13

'bn Cerîr (6/491).
8
Nisâ Sur. 13

9 Nisâ Sur. 14
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açklarken de: "Kim, Yüce Allah’n miras konusunda yapt bu taksimata

iman etmezse, anlamndadr" demitir.’

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce ve

Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aferh «mim öyle buyurdu:

"Bazen kii yetmi yl boyunca hayrl kiilerin amellerini iler de vasiyetinde

bakasna zarar vermesinden dolay amel defteri kötü bir ekilde kapanr. Bu

ekilde de Cehenneme girer. Bazen de kii yetmi yl boyunca kötü kiilerden

olan birinin amellerini yapar da ettii vasiyette adaletli olmasndan dolay amel

defteri hayrla kapanr. Bu ekilde de Cennete girer." sterseniz bu yönde:

"Bunlar Allah'n yasalardr. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse onu

içlerinden rmaklar akan cennetlere koyacaktr, orada temellidirler, büyük

kurtulu budur. Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve O'nun

koyduu snrlar aarsa, Allah onu ebedî kalaca cehennem ateine sokar.

Onun için alçaltc bir azap vardr"2 âyetlerini okuyun .

3

bn Ebî eybe, Musannefte ve Saîd b. Mansûriun Süleymân b. Musa'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saUaiUm al.* «»ten):
" Yüce Allah'n farz kld bir

miras (alaca) yok sayan kiinin Allah da Cennetteki alacan yok sayar
1'

buyurmutur/

bn Mâce'nin baka bir vecihle Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (uMUtu

aieyft veseiien); “Varisten miras olarak alacam yok suyun kiinin Allah da kyamet

gününde Cennetteki alacan yok sayar

"

buyurmutur.
5

Beyhakî’nin uab’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ulbltku

aleyhi »aseiiem}: “Yüce Allah'n ve Resulünün farz kld bir miras (alaca) yok

sayan kiinin Allah da Cennetteki alacan yok sayar" buyurmutur.

6

’ bnuTMiinzir (1459) ve bn Ebî Hâtm 3/891, 892 (4955, 4965).
1
Nisâ Sur. 13, 14

3 Abdurrezzâk (16455), Ahmed 13/167 (7742), Ebû Dâvud (2B67), Tirmizî (2117,

"hasen"), bn Mâce (2704, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (6/271). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, Dat/ Siinen bn Mâce, 590).

4 bn Ebî eybe (11/235) ve Saîd b. Mansûr (285).

5 bn Mâce (2703). Zayf hadistir (bak: Elbânî, DatfSünen bn Mâce, 590).

6
Beyhakî (7965).
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Hâkîm’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Miras taksiminin yaplmas

braklmadkça ve dümandan gelen ve sevindiren ganimetler tamamen

kesilmedikçe kyamet kopmaz” demitir.

1

>> •

fa z*y>\ faA* ijj+iu.ii f&U & ii^ui Jysij

l» * jj*4 JÎ OjSl J üV
“Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar aranzdan dört

ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o kadnlan ölüm alp
göturünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar

evlerde hapsedin." (Ni*â Sur. s)

Firyâbî, Bezzâr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim, Nehhâs, Nâsih'öe ve

Taberân^nin Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar Kadnlannzdan fuhu yapanlara

kar aranzdan dört ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o kadnlar ölüm

alp göturünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar evlerde

hapsedin"
2
âyetini açklarken öyle demitir: Önceleri bir kadn zina yapt

zaman onu eve hapsederlerdi. Ölürse ölür, yaarsa da yaard. Bu uygulama:

"Zina eden kadn ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun ..." 3
âyeti

nazil olana kadar devam etti. Bu âyetle de Yüce Allah, bu durumda olan

kadnlara bir çk yolu gösterdi. Bu âyetin nüzulünden sonra bu yönde bir

ey yapana yüz sopa vurulup salnmaya baland .

4

bn Cerfr, bnu'I-Münzir, Nehhâs, Nâsih’öe ve Beyhakî’nin Sünen 'de

Ali'den bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir:

Önceleri kadn zina ettii zaman ölene kadar bir evde kapal tutulurdu. Daha

sonra: "Zina eden kadn ve zina eden erkekten her birine yüz sopa

' Hâkim (4/477).
2
Nisâ Sur. 15

5 Nûr Sur. 2
4 Bezzar (2199), bnul-Münrir (1465), bn Ebî Hatim 3/894 (4977), Nehhâs (sh. 309) ve

Taberanî (11134).



272
-i JVrsÂ Sûresi fi

vurun ..."
1

âyeti nazil olunca zina edenlerden evli olanlar recmedilmeye,

bekar olanlara da yüz sopa atlmaya baland .

2

Ebû Dâvud, Nâsih'de ve bn Ebî Hâtim'in Atâ vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar Kadnlarnzdan fuhu

yapanlara kar aranzdan dört ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o

kadnlar ölüm alp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar

evlerde hapsedin
"3

âyetini, "...Onlar zina gibi açk bir hayâszlk irtikâb

etmedikçe siz onlar evlerinizden çkarmayn. Kendileri de çkp
gitmesinler..."4 âyeti ve: "...Apaçk bir edepsizlik yapmadkça, onlara

verdiinizin bir ksmn ele geçirmeniz için de kadnlar sktrmayn..."’

âyetini açklarken öyle demitin Bu âyetlerde zina anlamna gelen edepsizlik

ifadeleri Nûr Sûresi'nin recm ile sopa atma hükmünü içeren âyetinin

nüzulünden önceydi. Bu gün artk açkça zina ettii ortaya çkan bir kadn

olursa çkarlp recmedilir. Zira önceki âyetlerin hükmünü: 'Zina eden kadn

ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun..."* âyeti neshetmitir.

7

Ebû Dâvud, Sünen'de ve Beyhakî’nin krime vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar aranzdan dört ahit

getirin. Eer ahitlik ederlerse, o kadnlar ölüm alp götürünceye yahut

Allah onlara bir yol açncaya kadar evlerde hapsedin"
8
âyetini açklarken

öyle demitir: Burada Yüce Allah erkei kadndan sonra zikretmitir. Daha

sonra ikisini bir arada zikredip: "çinizden fuhu yapan her iki tarafa ceza

verin ..."9 buyurdu. Yüce Allah bu âyeti de celd âyeti ile neshedip: 'Zina eden

kadn ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun ..."
10
buyurdu .

11

’ Nûr Sur. 2
I bn Cerir (6/494), Îbnu’l-Münzir (1464), Nehhâs (sh. 310) ve Beyhakî (8/211).

3 Nisâ Sur. 15
4 Talâk Sur. 1

5 Kii Sur. 19
6 Nûr Sur. 2

7 bn Ebî Hatim 3/892, 693 (4970).
û
Nisâ Sur. 15

9 Nisâ Sur. 16
10 Nûr Sur. 2
II Ebû Dâvud (4413) ve Beyhakî (8/210).
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Âdem ve Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre Mücâhid:

"Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar aranzdan dört ahit getirin. Eer

ahitlik ederlerse, o kadnlar ölüm alp götürünceye yahut Allah onlara bir

yol açncaya kadar evlerde hapsedin"
1

âyetini açklarken öyle demitir:

Burada fuhutan kast zinadr. Bu âyetle önceleri böylesi bir eyi yapanlarn

hapsedilmesi emredilmiti. Ancak bu hüküm: "Zina eden kadn ve zina eden

erkekten her birine yüz sopa vurun ..."
2
âyetiyle neshedildi .

3

Âdem, Ebû Dâvud, Sünen'de ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid:

"Bu âyette bahsedilen yol’dan kast cezadr" demitir.

4

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nâsih’de, fbn Cerîr ve bnu’l-Münziriin

bildirdiine göre Katâde: "Kadnlarnzdan fuhu yapanlara kar aranzdan

dört ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o kadnlar ölüm alp

götürünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar evlerde hapsedin"3

âyetini açklarken öyle demitir: “Zina eden kiinin cezalandrlmas ilk olarak

bu ekilde balad. Zina eden kadn evde hapis tutulurdu. Daha sonra zina

edenlerin her ikisine de ceza olarak eziyet edilmeye, sözle azarlanp

knanmaya baland. Daha sonra ise Yüce Allah Nur Sûresindeki söz konusu

âyeti indirdi ve ceza olarak bir çk yolu gösterdi. Zina konusunda evli

olanlarn tala recmedilmesi, bekar olanlann ise yüz sopa ile bir yl sürgün

edilmesi uygulanr oldu ."6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Nehhâs’n bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken: “Had âyetlerinin nazil olmasyla bu âyetin hükmü

neshedildi" demitir.

7

Beyhakî'nin Sünen ’de bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Kadnlarnzdan

fuhu yapanlara kar aranzdan dört ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o

kadnlar ölüm alp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar

1

Nisa Sur. 15
7 Nûr Sur. 2
3 Âdem (Tefsir Mücâhid, sh. 270) vc Bcyhakî (8/210).
4 Âdem (Tefsir Mücâhid, sh. 270), Ebû Dâvd (4414) ve Beyhakî (8/210).

5 Nisa Sur. 15
6 bn Cerir (6/494) ve bnu l-Münzir (1466).

7 Abdurrezzâk (1/151) ve Nehhâs (sh. 306).
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evlerde hapsedin"' âyetini açklarken öyle demitir: "Zina eden kadnlara

yönelik ilk ceza, evlerinde hapsedilmeleri olarak balad. Nûr Sûresi'ndeki had

âyeti nazil olunca da bu uygulama brakld."2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kadnlarnzdan fuhu

yapanlara kar aranzdan dört ahit getirin. Eer ahitlik ederlerse, o

kadnlar ölüm alp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açncaya kadar

evlerde hapsedin
" 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Bir kadn zina ettii ve

hür olan dört kii onun zina ettiine dair ahitlik ettikleri zaman onu

hapishanede hapsedin. Bu uygulama da slam'n ilk dönemlerine aitti. Dürüst

olan dört kii bir kadnn zina ettiine dair ahitlik ettii zaman böylesi bir

kadn hapsedilirdi. âyet kocas varsa ondan mehri geri alr, ancak nafakasn

temin ederdi. Hapis sürecinde kadna herhangi bir had (ceza) uygulanmaz,

kocas da onunla ilikiye giremezdi. Bu ekilde de kadn ya ölene kadar ya da

Yüce Allah bu konuda bîr çk yolu gösterene kadar hapis tutulurdu. Çk
yolu da sonradan nazil olan had âyetleridir."4

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir:

Âyette kastedilen kadnlar, evli olan kadnlardr. lk dönemlerde evli olan bir

kadn zina ettii zaman hapsedilirdi. Bunun yannda kocas da ona verdii

mehri geri alrd. "...Kadnlara verdiklerinizden bir ey almanz size helâl

olmaz. Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn tam

tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna ..."5 âyeti ile:

"...Onlar açk bir hayâszlk irtikâb etmedikçe ..."
6
âyetinde ifade edilen de

budur ve kastedilen istisnai durum zinadr. Bu uygulama bu konuda had

âyetleri nazil olana kadar devam etti. Had âyetlerinin nazil olmasyla da bu

uygulama neshedildi. Artk zina eden bir kadn durumuna göre ya recmedilir

ya da celd (krbaç) cezas uygulanr. Mehri de miras mal olur. Yüce Allah'n

âyette bahsettii yol da budur.

7

’ Nisa Sur. 15
1 Beyhakî (8/210).

5 Nisâ Sur. 15

1 bn Ebî Hâtin 5/893-895 (4971-4976).

5 Bakara Sur. 229
6
Talâk Sur. 1

1 bn Cerir (6/495).
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âfiî, Tayâlisî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd,

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Dârimî, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Cârûd, bn Cerir,

bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Tahâvî, Nehhâs ve bn Hibbân, Ubâde b. es-

Sâmit'ten bildirir: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseM vahiy indii srada durumun

arlndan dolay sklr ve yüzünün rengi bembeyaz olurdu. (bn Cerîride

lafz: "Kendinden geçerdi” eklindedir.) Yine bir gün kendisine vahiy indi.

Kendine geldiinde: "Yüce Allah size bir yol gösterdi! Bunu benden alp

örenin. Evlinin zina yapmas durumunda cezas yüz denek ile recmdir.

Bekarn zina etmesi durumunda cezas ise yüz denek ile bir yl sürgündür"

buyurdu .

1

Ahmed'in Seleme b. el-Muhabbik’ten bildirdiine göre Resûlullah (sailallhu

aleyh ««Hem): "Benden örenin! Yüce Allah zina eden kadnlar hakknda bir yol

gösterdi! Bunu benden alp örenin! Bekarn bekarla zinasnda ceza olarak yüz

denek ve bir yl sürgün, evlinin evli ile zinasnda ceza yüz denek ile recmdir"

buyurmutur.

3

Taberânî ve Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs’tan bildirir. Nisâ Sûresi'ndeki

mirasla ilgili âyetler nazil olduu zaman Resûlullah (Mlaiiabu aleyhi vesaitim):
"
Nisâ

Sûresi nazil olduktan sonra artk (zina eden kadnlara) hapis cezas yoktur"

buyurdu .

3

lli j) Ijli liJbjiU IfiUjL jlJÜÜIj

UIJî ÖÜ

"çinizden fuhu yapan her iki tarafa ceza verin. Eer tövbe

eder, uslanrlarsa artk onlara ceza verip eziyet etmekten
vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok

esirgeyendir/' (Ni*â Sur. a)

’ afiî 2/153 (ifâu'l-Ayy, 252), Tayâlisî (585), Abdurrezzâk (13360), bn Ebî eybe
(10/80), Ahmed 37/338, 388, 400, 402, 403 (22668, 22715, 22730, 22734), Müslim (1690),

Ebû Dâvud (4415, 4416), Tmnizî (1434), Dârimî (2/181), Nesâî (7143), bn Mâce (2550),

bnu'l-Cârûd (810), bn Cerîr (6/498), bnu'l-Münzir (894, 895), bn Ebî Hâtim 3/497

(4981), Tahâvl (3/134), Nehhâs (sh. 308) ve bn Hibbân (4425-4427, 4443).
1 Ahmed 25/250 (15910). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 Taberânî (12033) ve Beyhakî (6/162). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (273) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen 'de A i

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "çinizden fuhu yapan her iki tarafa

ceza verin ..."

1

âyetini açklarken öyle demitir: Önceleri bir erkek zina ettii

zaman sözle knanr, terlikle dövülürdü. Daha sonra Yüce Allah bu konuda:

"Zina eden kadn ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun ..."
1

âyetini indirdi. Resûlullah'n (saiieJiahu aleyhi veseiim) sünnetinde eer zina eden kiiler

evli ise recmedilirier .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "çinizden fuhu yapan her iki tarafa ceza verin ..."4 âyetini

açklarken: “Bundan kast, birbiriyle ilikiye giren iki erkektir” demitir .

5

Âdem ve Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre Mücâhid: "...Ceza

verin ..."
6 buyruunu: “Sözle azarlayn” eklinde açklamtr.

7

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "çinizden fuhu yapan

her iki tarafa ceza verin. Eer tövbe eder, uslanrlarsa artk onlara ceza

verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve

çok esirgeyendir
"8

âyetini açklarken öyle demitir: Müslümanlardan bekar

olan iki kii zina ettikleri zaman onlar sözle knayn, bu yaptklanna karlk

kaba sözlerle onlan azarlayn. Bekar olduklar için hapsedilmezler, ancak

piman olup tövbe etmeleri için sözle knanp azarlanrlar. Eer bu

yaptklarndan dolay piman olup tövbe eder ve hal ile amellerini

düzeltirlerse artk kaba ve azarlayc sözler söylemeyi brakn. Zira Yüce Allah

tövbeleri kabul eder ve esirger. slam’n ilk dönemlerinde zina eden bekar ve

evli erkeklerin cezas bu ekildeydi. Zinaya yönelik Nûr Sûresi’ndeki: "Zina

1

Nisa Sur. 16
J Nûr Sur. 2
3 bn Cerîr (6/503, 505), bnu'l-Münzir (1475), bn Ebî Hatim 3/895, 896 (4988) ve

Beyhakî (8/211).

4 Nisâ Sur. 16

5 bn Cerîr (6/499, 500), Ibnul-Münzir (1472) ve bn Ebî Hâtim 3/895 (4984).
6
Nisâ Sur. 16

7 Âdem ( Tefsir Mücâhid

,

sh. 270) ve Beyhakî (8/210).

“ Nisâ Sur. 16
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eden kadn ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun...”' âyeti nazil

olunca zina edenlere verilen knama ve hapis cezalann neshetti.
a

bn CenVin bildirdiine göre Atâ: "çinizden fuhu yapan her iki tarafa

ceza verin..."3 âyetini açklarken: “Bundan kast, erkek ile kadnn zina

etmesidir" demitir.

4

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Daha sonra Yüce Allah:

"çinizden fuhu yapan her iki tarafa ceza verin..."
5 buyurarak henüz evli

olmayan kzlar ile erkeklerin zina etmesi durumunu zikretmitir. Buna göre

zina eden bekar kz ile bekar erkek piman olup bu tür eyleri brakana kadar

dlanp azarlanrlar.

6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Eer tövbe eder,

uslanrlarsa artk onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin..."7
âyetini

açklarken: “Onlar knayp azarlamaktan vazgeçin" demitir .

8

^ A

o* p ^ ^1
* '

' ;

jijh iijiUl c—;lj * U-So- UJp üsl jlS'j îl Ojk jti

Sj üSlI ci jlî ojJl >ii- IjJ J*- olsill

Ujt ali- (tjj üjüt vîiiJj jûîr j oyyj jjj

"Allah katnda makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah
ileyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. te
Allah, bunlarn tövbelerini kabul buyurur. Allah, hakkyla
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe,

kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca,

«te ben imdi tövbe ettim» diyen kimseler ile kâfir olarak

1 Nur Sur. 2

' bn Ebî Hâtim 3/895, 896 (4986, 4987, 4989-4992).

5 Nisa Sur. 16
4 bn Cerîr (6/500).

5 Nisa Sur. 16
6 bn Cerir (6/499) ve bn Ebî Hâtim 3/895 (4985).

7 Nisa Sur. 16
8 bnu'I-Münzir (1478).
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ölenlerinki deildir. Bunlar için atirette elem dolu bir azap
hazrlamzdr." (NisâSur. 17, s)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu I-

Âliye: "Allah katnda makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah ileyip sonra

çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir ..."
1

âyetini açklarken: “Bu

ekilde kabul gören tövbe, müminlerin tövbesidir” demitir. "Yoksa makbul

tövbe, kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, «te ben

imdi tövbe ettim» diyen kimseler..."
2 buyruunu açklarken: “Bunlar da

münafklardr” demitir. "...Kâfir olarak ölenlerinki deildir..." 3 buyruunu

açklarken de: “Bu da mürikler hakkndadr" demitir.

4

bn Cerîr, Rabî'den bildirin “Tövbe hakkndaki ilk ifade1 müminler

hakknda, ikinci ifade
6 münafklar hakknda, son ifade

7 de kafirler hakknda

nazil olmutur.”8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin baka bir vecihle Ebu’l-

Âliye’den bildirdiine göre Resûlullah'n (sliaJiata aleyh «laUem) ashab: “Kulun

iledii her bir günah, cehalet kapsamndadr” derlerdi.
9

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Katâde'den bildirin “Muhammed’in (salisilata aMi

yeseiim) ashab, kastl veya kastsz, kii herhangi bir ekilde günah iledii

zaman bunun söz konusu cehalet kapsamnda saylaca üzerinde ittifak

etmilerdir."
10

’ Nisâ Sur. 17
2
Nisâ Sur. 18

3 Nisâ Sur. 18

4 bnu’l-Münzir (1479, 1488) ve îbn Ebî Hatim 3/897, 900, 901 (4997, 5015, 5021).

5 Bilmeyerek günah ileyip sonra çok geçmeden tövbe edenler. (Nisâ Sur. 17)

6 Kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, "te ben imdi tövbe

ettim" diyen kimseler. (Nisâ Sur. 18)

; Kâfir olarak ölenler. (Nisâ Sur. 18)

a bn Cerîr (6/518).

9 bn Cerîr (6/507) ve bnu'l-Münzir (1480).

Abdurrezzâk (1/151) ve bn Cerîr (6/507).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin

uab’da bildirdiine göre Mücahid: ifadesini açklarken: “Rabbine asi

olan her bir kii bundan vazgeçinceye kadar bir cehalet içindedir” demitir/

bn Cerîr, Kelbî'den, o da Ebû Sâlih’den bildirdiine göre ibn Abbâs: "Allah

katnda makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah ileyip sonra çok

geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir..."

3

âyetini açklarken öyle demitir:

“Günah ileyen kii, cahil kiidir ve bunu cehaletinden dolay ilemitir. Ancak

henüz hayatta ve salkl iken iledii günaha tövbe etmelidir.”3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Çok geçmeden tövbe edenler...*5 buyruunu açklarken: “Çok

geçmeden ifadesinden kast, kiinin günah iledii andan ölüm meleiyle

karlat ana kadar olan süredir” demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Miclez: “Kiinin, ölüm meleiyle

karlaana kadar tövbe etme hakk olur” demitir .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Kays: “Âyette çok geçmeden

ifadesinden kast, kiinin bizzat kendisi hakknda âyet nazil olana veya ölüm

an gelene kadardr” demitir .

8

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Beyhakî'nin uab'da

bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir: "Âyette

bahsedilen çok geçmeden ifadesi, ölüm an gelene kadar olan süreyi kapsar.

Ölüm meleini görene kadar kii tövbe etme hakkna sahiptir. Ancak ölüm

meleiyle kar karya kald zaman artk edecei tövbenin bir anlam

kalmaz .”9

1

Nisa Sur. 17
J bn Cerîr (6/507, 508), bnu'l-Münzir (1481), bn Ebî Hatim 3/897 (4999) ve Beyhakî

(7073).

3 Nisa Sur. 17
4 bn Cerîr (6/508, 522).

5 Nisa Sur. 17
4 bn Cerîr (6/512) ve bn Ebî Hatim 3/898 (5005).

7 bn Cerîr (6/512).

* bn Cerîr (6/512).

’ Saîd b. Mansûr (Tefsir, 596), bn Cerîr (6/513) ve Beyhakî (7074).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre krime bu âyeti açklarken öyle demitir: “Kii hayatta olduu sürece

tövbe için henüz geç deildir. Günahlarn da tümü cehaletten dolay ilenir."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan( Basrî): "...Çok geçmeden

tövbe edenler ..."
1 buyruunu açklarken: "Kii can çekimeye balamadkça

tövbe için geç deildir" demitir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti açklarken: "Mürik

olan kii can çekiirken Müslüman olduunu dile getirse onun hakknda

bunun hayrl olacan umanm" demitir.

bn Cerîr, Haan (-1 Basrî)’den bildirin Bana bildirilene göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vBsaitam) öyle buyurmutur. “blis, Âdem'in içinin bo olduunu

görünce: «zzetime andolsun ruhu çkmadkça ben de onun içinden

çkmayacam !» dedi. Buna karlk Yüce Allah da: «zzetime andolsun ki can

çkmad sürece edecei tövbeyi kabul edeceim» buyurdu."4

ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve Beyhakî, uab’da Katâde'den bildirir: Enes b.

Mâlik'in yanndaydk. Ebû Klâbe de oradayd. Bir ara Ebû Klâbe öyle dedi:

"Yüce Allah, blis'e lanet edince blis kendisine mühlet tannmasn isteci.

Yüce Allah da kyamet kopana kadar ona mühlet tand. blis: «zzetine yemin

olsun ki ruhu çkmad sürece Ademolunun kalbinden çkmayacam:»

deyince, Yüce Allah: «zzetime andolsun ki can çkmad sürece edecei

tövbeyi kabul edeceim» karln verdi."5

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Ya’lâ ve bn Hibbân, Ebû Saîd el-

Hudrfden bildirir: Bizzat Resûlullah'n (caiiaiiahu aiayhi «snihm) azndan u
kulaklanmla iittiim ve aklmda tuttuum bir eyi anlatacam. Resûlullah

Mdiahu niayht w*aHem) öyle buyurdu: "Adamn biri doksan dokuz kiiyi öldürdü ve

tövbe etmek istedi. Yeryüzünün en alim adamn sorunca onu bir adama

gönderdiler. Yanna gidip: «Doksan dokuz kiiyi öldürdüm. Tövbe etme hakkm

var m?» diye sorunca, alim olan kii: «Doksan dokuz kiiyi öldürdükten sonra

1 bn Ebî eybe (13/570), bn Cerîr (6/513) ve bn Ebî Hâtim 3/898 (5007).

* Nisâ Sur. 17
3 bn Ebî Hâtim 3/899 (5009).

4 bn Cerîr (6/514).

5 bn Ebî eybe (13/187), bn Cerîr (6/514) ve Beyhakî, uab (7070).
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m?» karln verdi. Bunun üzerine adam klcn çekip onu da öldürdü ve

öldürdüü kii saysn yüze tamamlad. Bir daha tövbe etmek istedi ve

yeryüzünün en alim adamnn kim olduunu sordu. Ona baka bir adama

gönderdiler. Âlime gidip: «Yüz kiiyi öldürdüm. Tövbe etme hakkm var m?»
diye sorunca, alim olan kii: «Tövbe etmene ne engel olabilir ki? Ancak içinde

bulunduun kötü kasabadan salih ve iyi olan filan kasabaya git. Orada da

Rabbine ibadet et» dedi. Adam denildii gibi kendi kasabasndan çkp iyi olan

kasabaya giderken yolda eceli geldi ve öldü, öldükten sonra azap melekleri ile

rahmet melekleri adam konusunda çekimeye baladlar. blis: «Ben onda daha

fazla hak sahibiyim; zira hiçbir konuda bana kar çkmad» derken, rahmet

melekleri: «Ancak kasabasndan tövbe etmi bir ekilde çkt» karlm
verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara baka bir melek gönderdi ve onun

huzurunda davalatlar. Melek: «Hangi kasabaya daha yakn olduuna bakn.

Hangisine yaknsa o taraftan saylr» dedi. Yüce Allah kötü olan kasabay

uzaklatrp salih olan kasabay yaknlatrnca onu salih kasabann

insanlarndan saydlar."'

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin, uab’âa Ibn Ömer'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber [saflaliahu aleyh reseim): "Yüce Allah, kulun tövbesini

can boaza dayanmadkça kabul eder" buyurmutur.

3

Beyhakî'nin uab'da ashâbdan birinden bildirdiine göre Resulullah (taiiaMu

aleyh, «senem):
"
Kiinin, can boaza dayanmadktan sonra ettii tövbeleri Yüce

Allah kabul eder " buyurmutur.

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Ömer: “Can boaza dayanmadkça tövbe kaps kiiye

daima açktr" dedi ve: "Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapp yapp da

kendisine ölüm gelip çatnca, «te ben imdi tövbe ettim» diyen kimseler

ile kâfir olarak ölenlerlnk deildir*4 âyetini okudu. Âyeti okuduktan sonra

1 bn Ebî eybe (13/188, 189), Ahmed 17/244, 245, 18/219, 220 (11154, 11687), Müslim

(2766), Ebû Ya'lâ (1399) ve bn Hibbân (611, 615).

1 Ahmed 10/300 (6160, 6408), Tirmizî (3537, "hasen"), bn Mâce (4253), Hâkim (4/257,

"sahih ") ve Beyhakî (7063). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3430).

3 Beyhakî (7069).

< Nisa Sur. 18
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da: “Ölümün gelip çatmas cann boaza dayanmasndan baka bir ey

midir?” dedi .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “...Kötülükleri yapp yapp

da kendisine ölüm gelip çatnca, «te ben imdi tövbe ettim» diyen

kimseler..."
1 buyruunu açklarken: “Bu kimselerin tövbesi kabul edilmez”

demitir .

3

bnu'l-Münzir’in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, «te ben

imdi tövbe ettim» diyen kimseler ..."3 buyruunu açklarken: “Bunlar

mürik olanlardr” demitir.

5

bn Cerîr, Kelbî’den o da Ebû Sâlih’den bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, «ite ben

imdi tövbe ettim» diyen kimseler..."
6 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

bunlarn böylesi tövbelerini kabul etmez” demitir. “...Kâfir olarak

ölenlerinki deildir ...” 7 buyruunu açklarken de: “Bunlar ise kabul görecek

bir tövbeye daha da uzaktrlar” demitir .

8

Ebû Dâvud, Nâsih’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in Ali

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Yoksa makbul tövbe, kötülükleri

yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, «ite ben imdi tövbe ettim»

diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki deildir
”9 âyetini açklarken öyle

demitir. “Yüce Allah daha sonra: “üphesiz Allah kendisine irk

koulmasn affetmez, ama bunun altndaki dier günahlar diledii kimse

hakknda affeder..."
10

âyetini indirdi. Bu âyetle Yüce Allah kafir olarak

1 Abdurrezzâk (1/150), bn Cerîr (6/516), bnu'l-Münzir (1490), bn Ebî Hâdm 3/900

(5017) ve Beyhakî (7072).
1 Nisâ Sur. 18

’ bn Ebî Hatim 3/901 (5019).

* Nisa Sur. 18

5 bnu'l-Münzir (1489).

* Nisa Sur. 18

7 Nisâ Sur. 18

* bn Cerîr (6/517, 520).

’ Nisâ Sur. 18

Nisâ Sur. 48
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ölenlere mafireti haram klmtr. Tevhîd ehlinden olanlann balanmasn
kendi iradesine balam ve balanma konusunda ümitsiz brakmamtr.

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Ömer öyle demitir. "Kii, hayatta

iken ileyebilecei herhangi bir günah için ölmeden önce tövbe ederse Yüce

Allah bu tövbesini kabul eder."
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, brahim en-Nehaî’den bildirir: "Denilirdi ki, can

boaza dayanmadkça tövbe kaps kiiye her zaman açktr.”3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî’nin uab’da bildirdiine göre

bn Ömer: "Ölümden iki sam aras kadarlk bir süre önce tövbe eden kiinin

bu tövbesi kabul görür” dedi. Kendisine: "Ama Yüce Allah: “Yoksa makbul

tövbe, kötülükleri yapp yapp da kendisine ölüm gelip çatnca, «te ben

imdi tövbe ettim» diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki deildir”4

buyurmuyor mu?” denilince de: "Ben size Resûlullah'tan (saiiaiiahu aievti vesellem)

iittiim eyi söylüyorum” karln vermitir.

5

Ahmed, Buhârî, Târih'de, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Zerîden bildirir:

Resûlullah (saJiaiiahc eleyin vesellem): "Perde inmedikçe Yüce Allah kiinin edecei tövbeyi

kabul eder" veya: "Kiiyi balar" buyurdu. Kendisine: "Perdenin inmesi ne

demek?” diye sorulunca da:
"Cann mürik olarak çkmasdr" karln

verdi .
6

’ bn Cerir (6/519), bnu'l-Münzir (1485) ve ibn Ebî Hâtim 3/901 (5020).

1 bnu'l-Münzir (1487).

3 bn Cerîr, (6/518) ve bnu'l-Münzir (1491).

4 Nisa Sur. 18

5 bn Cerîr (6/517), ibn Ebî Hâtim 3/889, 900 (5010, 5014), Hâkim (4/258, 259) ve

Beyhakl (7067).
6 Ahmed 35/410, 411 (21522), Buhârî (2/21) ve Hâkim (4/257). Müsned'in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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"Ey iman edenler! Kadnlara zorla mirasç olmanz size

helâl deildir. Açk bir hayâszlkyapm olmalar dnda,
kendilerine verdiklerinizin bir ksmn onlardan geri almak
için onlar sktrmayn. Onlarla iyi geçinin. Eer onlardan

holanmadysanz, olabilir ki, siz bir eyden holanmazsnz
da Allah onda pek çok hayr yaratm olur." (n;»a Sur. o)

Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin Süten’de ikrime'den bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman

edenler! Kadnlara zorla mirasç olmanz size helâl deildir..."

1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Cahiliye döneminde erkek öldüü zaman velileri

kars üzerinde kadnn ailesinden daha fazla hak sahibi olurlard. Ölenin

velileri dilerlerse kendileri onunla evlenir, dilerlerse bakasyla evlendirir,

dilerlerse de öyle brakrlard. Daha sonra Yüce Allah bu konuda bu âyeti

indirdi.”
1

Ebû Davud'un baka bir vecihle ikrime'den bildirdiine göre bn Abbâs ou

âyeti açklarken öyle demitin “Cahiliye döneminde kii yakn olan bir

kadna kocasnn ölümünden sonra varis olurdu. Ölünceye veya ölen

kocasndan ald mehri kendisine verinceye kadar da evlenmesine izin

vermezdi. Yüce Allah bu âyetle böylesi bir uygulamay yasaklad .”3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir: Cahiliye döneminde bir adam öldüü zaman

akrabalanndan biri gelip dul kalan karsnn üzerine giysisini atar ve bu ekilde

bakalarnn onu almasna engel olurdu. âyet bu kadn güzel ise onunla

evlenir, çirkin ise de ölüp de mirasn alana kadar eve kapatrd. "Açk bir

hayâszlk yapm olmalar dnda, kendilerine verdiklerinizin bir ksmn

1

Nisa Sur. 19

1

Buhârî (4579), Ebû Dâvud (2089), Nesâî (11094), bn Cerîr (6/521), bnu'l-Münzir

(14%), bn Ebî Hâtûn 3/902 (5029) ve Beyhakî (7/138)

5 Ebû Dâvud (2090). Hasen sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 184C).
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onlardan geri almak için onlar sktrmayn ..."
1

buyruuyla, kiinin,

sevmedii, ayrlmak istedii karsn, ona verdii mehri veya bir ksmn almak

düüncesiyle bask yapmak ve eziyet etmek yasaklanmtr .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin Atâ vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs

öyle demitin "Cahiliye döneminde kii, babas veya akrabas öldüü zaman

dul kalan kansnn üzerinde herkesten daha fazla hak sahibi olurdu. Ölen

kocasndan ald mehri almak için dilerse onu tutar ve bakasyla

evlenmesine izin vermezdi. Dilerse de bir yere ölene kadar hapseder

öldükten sonra da mirasna konard.

"

Atâ b. Ebî Rebâh der ki: Cahiliye döneminde bir adam öldüü zaman

akrabalar onun karsn (mirasn almak için) aralanndan bir çocukla sonradan

evlendirmek üzere bekletirlerdi. Bunun üzerine: "...Kadnlara zorla mirasç

olmanz size helâl deildir..."3 âyeti nazil oldu .

4

Nesâî, bn Cerir ve bn Ebî Hatim, Ebû Umâme b. Sehl b. Huneyften

bildirir: Ebû Kays b. el-Eslet vefat ettii zaman olu, babasndan sonra dul

kalan analyla evlenmek istedi. Cahiliye döneminde de böylesi evlilikler

yaplabiliyordu. Bunun üzerine: "...Kadnlara zorla mirasç olmanz size helâl

deildir..."5 âyeti nazil oldu .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirin Bu âyet Evs’ten Ma’n b.

Âsm’n kz Kubeye hakknda nazil oldu. Kubeye, Ebû Kays b. el-Eslet ile

evliydi. Ebû Kays ölünce (üvey) olu onu kendi velayetine ald. Kubeye, Hz.

Peygamber'e (sbIIbIIbHu aleyhi *es*iem) gelip: "Ne kocama varis olabildim, ne de

bakasyla evlenmeme izin verildi" deyince bu âyet nazil oldu .
7

ibn Cerir, Avf kanalyla ibn Abbâs’tan bildirin Medine ahalisinden bazlar,

akrabalanndan biri öldüü zaman içlerinden biri ölen adamn dul kalan

karsnn üzerine giysisini atar ve kadnn evlenme hakkn elinde tutmu

1

Nisa Sur. 19
J bn Cerir (6/526, 528) ve bn Ebî Hatim 3/902, 903 (5028, 5035, 5037).

3 Nisa Sur. 19
* bn Cerir (6/523) ve bnu'l-Münzir (1495).

5 Nisa Sur. 19
6
Nesâî, el-Kübrâ (11095), bn Cerîr (6/522) ve bn Ebî Hatim 3/902 (5030).

7 bn Cerir (6/523) ve bnu'l-Münzir (1495).
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olurdu. Bu durumda artk kadn kendisinden baka kimseyle evlenemezdi.

Ölen kocasndan ald mehri ona verene kadar da adam onu brakmaz

öylece tutard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Kadnlara zorla

mirasç olmanz size helâl deildir..."
1

âyetini indirdi/

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik’ten bildirir: Cahiliye

döneminde kadnn kocas öldüü zaman kocasnn velilerinden biri gelip

üzerine giysisini atar, bu ekilde evlenme hakkn elinde tutard. âyet küçük

bir çocuu veya kardei varsa büyüyüp de onunla evlendirene kadar ya da

ölüp mirasna konana kadar kadn bekletirdi. Ancak kadn, üzerine henüz

giysi atlmadan kaçp ailesine gelirse böylesi bir uygulamadan kurtulmu

olurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Kadnlara zorla mirasç olmanz size

helâl deildir ..."3 âyetini indirdi/

Abdunrezzâk, bn Sa’d ve bn Cerîriin bildirdiine göre Zühri bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Ensâridan bazlan, biri öldüü zaman dul kalan

karsn ölenin velilerinin tasarrufuna brakrlard. Kadn üzerine bu ekilde

tasarruf hakkn elde eden kii de kadn ölene kadar öylece tutar ve mirasna

konard. Bu âyet de bunlar hakknda nazil olmutur."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti açklarken öyle

demitin “Cahiliye döneminde Yesrib (Medine) ahalisi, içlerinden biri öldüü

zaman ölen kiinin varisleri dul kalan kadna da varis olurlard. Bu kadna var s

olan kii de ya kendisi onunla evlenmek ya da istedii biriyle evlenmek için

kadn sktnr, zorlard. Tihâme ahalisinde de erkek boamak istedii

kansna kötü davranr ve mehir olarak verdiinin bir ksmn ondan geri almak

için boanma karlnda ancak kendisinin istedii biriyle evlenebilmesini

art koard. Yüce Allah da bu âyetle müminlere böylesi bir uygulamay

yasaklad ." 6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdurrahman

b. el-Beylemânî: "Kadnlara zorla mirasç olmanz size helâl deildir...

' Nisa Sur. 19
1 bn Cerîr (6/525).

i Nisâ Sur. 19

4 bn Ebî Hatim 3/902 (5031).

5 Abdurrezzâk (1/151) ve bn Cerîr (6/526).

6 bn Ebî Hâtim 3/903 (5033)
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Kendilerine verdiklerinizin bir ksmn onlardan geri almak için onlar

sktrmayn ...'

1

âyetini açklarken öyle demitir. "Âyetin bir bölümü

cahiliye dönemindeki uygulama, dier bir bölümü ise slam dönemindeki

durum hakknda nazil olmutur.”

bnu'l-Mubârek der ki: "Kadnlara zorla mirasç olmanz size helâl

deildir..."
3 buyruu Cahiliye dönemindeki uygulama, "...Kendilerine

verdiklerinizin bir ksmn onlardan geri almak için onlar sktrmayn...

buyruu da slam dönemindeki durum hakknda nazil olmutur.

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Onlar

sktrmayn ..."5 buyruunu açklarken: “Sana bir bedel ve karlk verip

aynlmas için karn sktrp ona eziyet etme” demitir.
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlar

sktrmayn ..."7 buyruunu açklarken: “Bakara Sûresi'nde
8
de geçtii gibi

kadnn evlenmesine engel olmayn, anlamndadr” demitir.
9

bn Cerîr, bn Zeyd'den bildirir: “Kadnlara yönelik böylesi bir sktrma
Mekke'de Kureyliler arasnda görülen bir uygulamayd. Kii saygn bir

kadnla evlenip de anlaamadklar zaman ancak kendi izniyle bakasyla

evlenme artn koarak kadndan ayrlyordu. Boanma srasnda da ahitler

huzurunda bu art üzerinden kadndan yazl bir belge alnyordu. Bakas

kadna talip olduu zaman da âyet kadn eski kocasna bir eyler verirse

evlenmesine raz oluyor, vermedii taktirde ise evlenme iznini

vermeyebiliyordu.”
10

1

Nisa Sur. 19
J

Nisâ Sur. 19

3 Nisâ Sur. 19
* Abdurrezzâk (1/152), bn Cerîr (6/529) ve bnu'l-Miinzir (1501).

5 Nisâ Sur. 19
6 bn Ebî Hatim 3/903 (5036).

7 Nisâ Sur. 19

* Bakara Sur. 232

’ bn Cerîr (6/530).
10 bn Cerîr (6/530).
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bn Cerîriin Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Açk bir

hayâszlk yapm olmalar dnda..."’ buyruunu açklarken: “Burada

hayaszlktan kast, kocaya kar nefret ve isyandr. Bunu yapmas halinde

kocasnn boama karlnda bir bedel almas helal olur" demitir.*

bn Cerîr, Miksam'dan bildirir. bn Mes'ûd'un kraatinde bu âyet:
“

jl ül lafzyladr. Kadn sana eziyet verdii

zaman da ona mehir olarak verdiini geri alman sana helal olur .
3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Açk bir hayâszlk yapm
olmalar dnda ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir Hayaszlktan

kast, kocaya itaat etmemeleridir. bn Mes'ud ile Ubey b. Ka'b’n kraatinde

ise bu âyet: îsl]" lafzyladr.

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: “Burada hayaszlktan kast kocaya

itaatsizliktir" demitir.
5

Abdurrezzâk, bn Cerir ve jönu'l-Münziriin bildirdiine göre Atâ el-

Horasânî, kans hayaszlk eden koca konusunda: "Böylesi bir durumda koca,

kadna verdii mehri geri alr ve onu boar. Ancak bu konuda had âyetleri

böylesi bir uygulamay da neshetmitir” demitir .

6

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Açk bir hayâszlkyapm
olmalar dnda ..."

7 buyruunu açklarken: “Hayaszlktan kast zinadr.

Kadn zina yapmas halinde, kocasnn bir bedel karlnda ondan aynlmas

helal olur" demitir.

8

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Klâbe ile ibn îrîn öyle demilerdir:

“Kii, karsnn üzerinde baka bir erkei görmedii müddetçe bir bedel

' Nisâ Sur. 19
5 bn Cerîr (6/533, 534).

5 bn Cerîr (6/534).

4 Nisâ Sur. 19

5 bn Cerîr (6/534).

6 Abdurrezzâk (1/152), Musannef( 11020), bn Cerîr (6/532) ve tbnu'l-Münzir (1502).

7 Nisâ Sur. 19

* bn Cerîr (6/533).
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karlnda (hul’ yoluyla) kadndan boanamaz. Zira Yüce Allah: "...Açk bir

hayâszlkyapm olmalar dnda. buyurmutur.

2

bn Cerîr'in Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah Uaiiaiieh aiayh »essûemi öyle

buyrmutur: "Kadnlar konusunda Allah'tan korkun! Siz ki onlar Yüce

Allah'n bir emaneti olarak aldnz. Allah'n adyla cinsel organlarn kendinize

helal kldnz. Sizin onlar üzerindeki haklarnz sevmediiniz binlerini evinize

almalardr. Bunu yapmalan halinde ar olmayacak ekilde onlara vurun.

Kadnlann sizin üzerinizdeki haklan da uygun bir ekilde yiyecek ve

giyeceklerini karlamanzdr.
"3

bn Cerîr'in bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saflaflahu deyts resdlen) öyle

buyurmutur. "nsanlar! Kadnlar yannzda bir esir gibidirler. Siz k onlan

Yüce Allah'n bir emaneti olarak aldnz. Allah'n adyla cinsel organlanm

kendinize helal kldnz. Sizin onlann üzerinde haklanmz vardr ki bunlardan

bazdan kimseyi yatanza almamalan ve iyi olan hususlarda size kar
gelmemeleridir. Böyle yapmalan halinde maruf ölçülerde yiyecek ve

giyeceklerini temin etmekle yükümlüsünüz

ibn Cerîr ile ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: ifadesini:

“Onlarla kaynan" eklinde açklamtr.

6

bn Cerîr der ki: "Ancak baz raviler Süddî'nin bu açklamasnn yanl

yazldn ve “Hâlituhunne (onlarla kaynan)" deil de onlarla iyi geçinin

anlamna gelen “Hâlikûhunne" olduunu söylemilerdir."

bnu'l-Münzir, krime’den bildirir: “Kadnn senin üzerindeki haklan ona iyi

bir muamele, onunla iyi geçinme ve maruf ölçülerde yiyecek ile giyeceini

karlamandr."7

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil: "...Onlarla iyi geçinin. Eer

onlardan holanmadysanz, olabilir ki, siz bir eyden holanmazsnz da

' Nisa Sur. 19
1 bn Cerîr (1504).

5 bn Cerîr (6/535).

4 bn Cerîr (6/536).

5 Nisâ Sur. 19
1 bn Cerîr (6/538) ve bn Ebî Hatim 3/904 (5041).

7 bnu'l-Münzi (1505).
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Allah onda pek çok hayr yaratm olur
"1 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Onlara güzel muamelede bulunun. Onlardan holanmayp

boamanz halinde kadn bakasyla evlenebilir. Evlendii kiiden hayrl

evlatlan olabilir. Yüce Allah da bu ikinci evliliinde kendisi için pek çok hayr

takdir etmi olabilir."
2

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah onda

pek çok hayr yaratm olur
*3 buyruunu açklarken öyle demitir "Burada

pek çok hayrdan kast. Yüce Allah’n kadna efkat göstermesi ve ondan

güzel bir çocuk ihsan etmesidir. Yüce Allah bu çocukla beraber onlara pek

çok hayrlar da getirebilir.”
4

Abd b- Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid bu buyruu açklarken: "Olabilir ki Yüce Allah bu

honutsuzluun ardndan taraflara pek çok hayrlar ihsan edebilir" demitir.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Allah onda pek

çok hayr yaratm olur
"6 buyruunu açklarken: "Pek çok hayrdan kast

çocuktur” demitir .

7

bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan bildirin "Kan koca arasnda bir tartma çkt
zaman erkek acele edip de kadn boamaya kalkmasn. Bunun yerine ardan
alp sabretsin. Belki de Yüce Allah o kadn sebebiyle kendisine sevecei pek

çok ey gösterecektir.”
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Belki de

holanmasa dahi yannda tutmas halinde Yüce Allah kadndan yana ona bir

çok hayrlar ihsan eder” demitir. Haan da: "Belki de adam onu boar, kadn

da evlendii baka biriyle Yüce Allah'n inayetiyle pek çok hayrlar görür”

derdi.

’ Nisâ Sur. 19
1 bn Ebî Hatim 3/904, 905 (5042, 5043, 5047).

3 Nisâ Sur. 19
1 bn Cerîr (6/539) ve bn Ebî Hatim 3/905 (5040, 5048).

5 ibn Cerîr (6/538), bnu’l-Münzir (1507) ve ibn Ebî Hatim 3(5046).

‘Nisa Sur. 19

7 bn Cerîr (6/539) ve bn Ebî Hatim 3/905 (5049).

* bnu'l-Münzir (1508).



Ayet: 20, 21 291

f^?U £JJ £jj jJijt C)p

^^âiî Jij ijjJL^-tj JcSj L~J» UJp Uisij îjJLp^-j

Ql1> liL ,jl

"Eer bir ein yerine baka bîr e almak isterseniz, öbürüne
(mehir olarak) yüklerle mal vermi olsanz dahi ondan
hiçbir eyi geri almayn. ftira ederek ve açk günaha

girerek mi verdiinizi geri alacaksnz? Hem, siz elerinizle

birlemi ve onlar da sizden salam bir söz alm iken, onu
nasl alrsnz?" (Ni«a Sûr 20, 21)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer bir ein yerine baka

bir e almak isterseniz..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Kii, ayet

karsn sevmez olur da onu boar ve beendii baka bir kadnla evlenirse

boad kadna yüklerle mal vermi olsa dahi mehrini vermeli, ondan bir ey
almamaldr.”1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Eer bir ein yerine baka bir e almak isterseniz ..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: “Kii bir kadn boayp bakasyla evlendii zaman ilk karsna

mehir alarak ne kadar mal vermi olursa olsun bir ey almas helal deildir.”
4

bn Cerîriin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah [saiiaBuhu aleyhi vassiiam): "^kâ”5

ifadesini: “Ikibin” olarak açklamtr .

6

Saîd b. Mansûr ve Ebû Ya'lâ ceyyid bir senedle Mesrûk'tan bildirir: Ömer

b. el-Hattâb minbere çkt ve öyle dedi: “nsanlar! Kadnlarn mehirlerini

neden öyle yükseltiyorsunuz? Resûlullah (saiieiiahu aleyhi manan) ile ashab arasnda

mehir dört yüz dirhem ve daha az olurdu. âyet mehri yüksek tutmann Allah

katnda bir deeri olsayd onlar sizden daha fazla verirlerdi. Ancak içlerinden

’ Nisa Sur. 20
J bn Ebî Hatim 3/906 (5051).

5 Nisâ Sur. 20
* bn Cerir (6/540) ve bnu'l-Miinzir (1509).

5 Nisâ Sur. 20
6 bn Cerir (5/261).
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dört yüz dirhemden daha fazlasn veren birini tanmyorum." Minberden

indikten sonra Kureyli bir kadn karsna çkt ve: "Ey müminlerin emiri!

Kadnlara mehir olarak dört yüz dirhemden daha fazla verilmesini yasakladn

m?" diye sordu. Ömer: "Evet" karln verdi. Kadn: "Peki, Yüce Allah’n:

"...Yüklerle mal vermi olsanz dahi ..."
1

buyurduunu iitmedin mi?" diye

sorunca, Ömen "Allahm] Beni bala! Bütün insanlar Ömer’den daha bilgili

imi” dedi. Sonra dönüp tekrar minbere çkt ve öyle dedi: "nsanlar!

Kadnlara mehir olarak dört yüz dirhemden daha fazla vermenizi size

yasaklamtm. imdi diyorum ki kii mehir olarak malndan istedii kadar

verebilir."*

Abdurrezzâk ve bnu’I-Münzir, Ebû Abdirrahman es-Sülemî'den bildirir:

Ömer b. el-Hattâb: "Kadnlann mehillerini yüksek tutmayn” deyince, kadnn

biri: "Ey Ömer! Bunu yapma hakkn yok! Zira Yüce Allah: " u- jlkâ j*

iLi «ii6 Ijiii-b jl Stâ (=Onlara yüklerle altn vermi olsanz dahi

onlardan bir ey almanz helal deildir)"5 buyurur" diyerek kar çkt. Bunun

üzerine Ömer: "Kadn Ömer'in hasm oldu ve onu yendi" dedi.'
5

Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru'l-Muvajfakiyyâföa Abdullah b. Mus’ab’dan

bildirir: Hz.Ömer: "Kadnlann mehirlerini krk ukiyyeden fazla tutmayn.

Bundan daha fazlasn veren kiinin fazla olarak verdiini de beytülmala

katanm” dedi. Kadnn biri: “Böyle bir eyi yapma hakkn yok!" diye kar
çknca, Ömer: "Neden?” diye sordu. Kadn: "Çünkü Yüce Allah: «...Yüklerle

mal vermi olsanz dahi ...»
5 buyurur" karln verince, Ömer: "Kadn

doru, erkek ise yanl yapt" dedi.
6

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Bekr b. Abdillah el-Müzenî’den bildirir:

H2.Ömer öyle dedi: "Mehri yüksek tutmay yasaklamak üzere çktm, ama

’ Nisâ Sur. 20
1
Saîd b. Mansûr (598), Metâlib'de (1674) geçtii üzere Ebû Ya'lâ. Elbânî, el-rpâ’du

(6/348): "Zayf münker hadistir" demitir.
3 bn Mes’ûd'un kraatidir.

4 Abdurrezzâk (10420) ve bnu 1-Münzir (1551). Elbânî, el-rvâ'da (6/348) hadisin zayr

olduunu söylemitir.

5 Nisâ Sur. 20
6 bn Kesir, Tefsi/de (2/213) geçtii üzere Zübeyr. bn Kesir: "Rivayette kopukluk

vardr" demitir.
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Yüce Allah’n Kitab'nda: «...Yüklerle mal vermi olsanz dahi ...»

1

buyruu

beni bundan alkoydu."
1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: ifadesini: "Günaha girerek" eklinde açklamtr.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "T~4"5
ifadesini: “Açk

bir ekilde" olarak açklamtr.6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir

(Birleme)* 7
ifadesi, cinsel iliki anlamndadr, ancak Yüce Allah bunu kinayeli

bir ekilde dile getirmitir."
8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Siz elerinizle

birlemi...*9 buyruunu açklarken: "Birlemeden kast, kadnlarla cinsel

ilikiye girmektir” demitir.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Sizden

salam bir söz alm iken ...*
10 buyruunu açklarken: "Salam söz kast,

kadn ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir" demitir.
11

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde:

"...Salam bir söz ...*
u buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah'n

kadnlar konusunda erkeklerden ald sözdür. Bu da onlan iyilikle tutmak ya

da güzellikle salvermektir. Bu söz de önceleri henüz nikahn ktylma

1

Nisa Sur. 20
1 Saîd b. Mansûr

(Tefsîr

,

599).

} Nisa Sur. 20
* bnu'l-Münzir (1512) ve bn Ebî Hâtim 3/908 (5064).

5 Nisa Sur. 20
i bn Ebî Hâtim 3/908 (5065).

7 Nisa Sur. 21
8 bn Cerîr (6/541), bnu'l-Münzir (1514) ve bn Ebî Hâtim 3/908 (5066).

9 Nisâ Sur. 21
10
Nisâ Sur. 21

" bn Ebî eybe (4/143) ve bnu'l-Münzir (1517).
11
Nisâ Sur. 21
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aamasnda erkekten: "Allah adna ya onu iyilikle yannda tutar ya da

güzellikle salverirsin" eklinde alnrd .

1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, bn Ebî Müleyke'den bildirin bn Ömer

evlenecei zaman müstakbel eine: "Allah'n emrettii ekilde ya iyilikle

yanmda tutmak ya da güzellikle salvermek üzere seninle evleniyorum"

derdi .

2

bn Ebî eybe, Avf'tan bildirir: Enes b. Mâlik kzlanndan veya

akrabalanndan bir kadn evlendirecei zaman, müstakbel kocasna: "Kz, ya

iyilikle yannda tutmak ya da güzellikle salvermek üzere seninle

evlendiriyorum” derdi .
5

bn Ebî eybe, Habîb b. Ebî Sâbit'ten bildirin "bn Abbâs birini

evlendirecei zaman erkee, kadn ya iyilikle tutma ya da güzellikle

salverme artn koard ."4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "...Sizden salam bir söz

alm iken ..." 5 buyruunu açklarken: "Sözden kast, kadn iyilikte tutmak ya

da güzellikle salvermektir" demitir .

6

bn Ebî eybe, Yahya b. Ebî Kesîriden bu yorumun benzerini zikreder .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Sizden salam bir sör

alm iken ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu söz nikah akdinde söylenen:

«Seninle evlendiriyorum» sözüdür" demitir.
9

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime ile Mücâhid: "...Sizden salam

bir söz alm iken ..."
10 buyruunu açklarken: "Onlan Allah’n bir emaneti

’ Abdurrezzâk (1/152) vc bn Cerîr (6/543).
2 bn Ebî eybe (4/142, 143) ve bnu'l-Münzir (1518).

3 bn Ebî eybe (4/142).

4 bn Ebî eybe (4/142).

5 Nisa Sur. 21

6 bn Ebî eybe (4/143).

7 bn Ebî eybe (4/143).

8 Nisa Sur. 21

9 bn Ebî eybe (4/143).
10
Nisa Sur. 21
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olarak ve cinsel organlarn Allah'n adyla kendinize helal klarak aldnz,

anlamndadr" demilerdir.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Sizden salam bir söz

alm iken..."
z buyruunu açklarken öyle demitir: Bundan kast, erkein

nikah aamasnda: “Kabul edip aldm" demesidir.

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Salam bir söz buyruunu açklarken: “Kadnn organn erkee helal

klan nikah akdidir” demitir .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: “iLit iSlL”* ifadesini: “Ar
bir söz" olarak açklamtr.

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Bekr'e hul' yoluyla ayrlan kadnn mehrinden

bir ey alnp alnmayaca sorulunca: “Hayr, alnamaz. Zira Yüce Allah:

«...Sizden salam bir sözalm iken...»
8 buyurmutur" demitir.

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitin

Daha sonra: “...Kadnlara verdiklerinizden (boanma esnasnda) bir ey
almanz size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp

evlilik haklarn tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum

müstesna ..."
10

âyeti nazil oldu ve boanma esnasnda kadndan bir eyler

almaya ruhsat vererek bu âyetin hükmünü neshetti.

11

' bn Ebî eyhe (4/143).

1 Nisa Sur, 21

3 bn Ebî Hatim 3/908 (5068).

4 Nisa Sur. 21

5 bn Cerir (6/344) vc bn Ebî Hatim 3/909 (5069).
6
Nisa Sur. 21

7 bn Ebî Hatim 3/909 (5072).
s
Nisa Sur. 21

* bn Cerîr (4/161, 6/547).

10
Bakara Sur. 229

” bn Cerir (6/547).
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"Geçmite olanlar hariç, artk babalarnzn evlendii

kadnlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâszlk, öfke ve

nefret gerektiren bir itir. Bu, ne kötü bir yoldur."

(Nisâ Sur. 22)

Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî, Sünen ’de Adiy

b. Sâbit el-Ensârî’den bildirir. EnsârV salih adamlarndan biri olan Ebû Kays

b. el-Eslet vefat edince olu Kays dul kalan analna talip oldu. Kadn ona:

“Ben seni olum gibi görüyorum, ancak Ensârin en iyi adamlarndan birisin.

Bunu Resülullab'a [saiiaiiahu aleyhi veselM danacam” karln verdi. Kadn

Resûlullah'a (saiiBUato aleyhi veteiiem) gelip: “Ebû Kays vefat etti" dedi. Allah Resulü

kadna teselli babndan güzel sözler söyledi. Kadn: “Olu Kays da bana talip

oldu. Onu olum gibi görüyordum. Kavminin de en iyi adamlarndan birisi. Ne

dersin?” deyince, Allah Resulü: "Evine geri dön" buyurdu. Bunun üzerine:

"Geçmite olanlar hariç, artk babalarnzn evlendii kadnlarla

evlenmeyin. âyeti nazil oldu.
J

Beyhakî: “Mürsel hadistir” demitir.

Derim ki: “bn Ebî Hâtim'in rivâyetinde bu hadis Adiy b. Sâbit vastasyla

Ensâr*dan bir adamdan rivâyet edilmitir."

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "Geçmite olanlar hariç, artk

babalarnzn evlendii kadnlarla evlenmeyin ..."3 âyetini açklarken öyle

demitin “Ebû Kays b. el-Eslet hakknda nazil olmutur. Ebû Kays, babas el-

Eslet’in ölümünden sonra onun kars ve anal olan Ümmü Ubeyd binti

Damra ile evlenmiti. Ayn ekilde Esved b. Halef hakknda nazil olmutur.

Esved babasnn ölümünden sonra anal olan Ebû Talha b. Abdiluzza b.

Osmân b. Abdiddâr’n kz ile evlenmiti. Ayn ekilde Safvân b. Umeyye

1

Nisâ Sur. 22
3 bnu l-Munzir (1525), bn Ebî Hâtim 3/909 (5073), Taberânî 22/393 (978) ve Beyhak;

(7/161). Heysemî, Mecmuu 'z-ZcnâiTde (7/3) der ki: "Taberânî bunu zayf biri olan hocas

Abdullah b. Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem'den rivayet etmitir."
3 Nisâ Sur. 22
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hakknda nazil olmutur. O da babas Ümeyye b. Halefin ölümünden sonra

kans ve anal olan Esved b. el-Muttalib b. Esed'in kz Fâhite ile evlenmiti.

Ayn ekilde Manzûr b. Zebbân hakknda nazil olmutur. Manzûr da babas

Zebbân b. Seyyâfn ölümünden sonra anal olan Müleyke binti Hârice ile

evlenmiti ."

1

Beyhakî, Sünen'de Mukâtil b. Hayyân'dan bildirir: Cahiliye döneminde biri

öldüü zaman akrabalanndan biri gelip dul kalan kansnn üzerine giysisini

atar ve bu ekilde kadnn evlenme hakkn elinde tutard. Ebû Kays b. el-Eslet

vefat edince olu Kays babasnn karsyla evlendi; ancak onunla gerdee

girmedi. Kadn Hz. Peygamber'e (ebIIbII^iu alevhi veseiiem) gelip durumu anlatnca, Yüce

Allah, Kays hakknda: "Geçmite olanlar hariç, artk babalarnzn evlendii

kadnlarla evlenmeyin ..."
3

âyetini indirdi ve geçmite olanlar hariç böylesi

bir evlilii yasaklad. Ayn ekilde anne ile kzyla ayn anda evlenmeyi

yasaklad. Yine: "...ki kz kardei birden almak da size haram klnd; ancak

geçen geçmitir..."5 buyurarak geçmite olanlar hariç iki kzkardei ayn

nikah altnda tutmay da yasaklad. Bu yasaklardan önce yaplan bu tür

evlilikler içinde: "...Dorusu Allah balar ve merhamet eder
"4

buyurmutur.

5

Saîd b. Mansûr, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den bildirin Önceleri biri

öldüü zaman dul kalan kars üzerinde ölenin olu herkesten daha fazla hak

sahibiydi. Eer öz annesi deilse dilerse onunla evlenir, dilerse de bakasyla

evlendirirdi. Ebû Kays b. el-Eslet vefat edince olu Muhsin, babasnn kans

olan analnn evlenme hakkn eline ald. Ancak ne nafakasn temin etti, ne

de babasnn malndan miras olarak ona bir ey verdi. Kadn Hz. Peygamber'e

(satlallahu aleyhi rcseHem) gelip durumunu anlatnca, Allah Resulü (salbHahu aleyhi meltem):

"Evine geri dön! Belki Yüce Allah hakknda bir eyler indirir" buyurdu. Bunun

üzerine: "Geçmite olanlar hariç, artk babalarnzn evlendii kadnlarla

1 bn Cerîr (6/549).
1
Nisa Sur. 22

} Nisa Sur. 23
4 Nisâ Sur. 23
1 Beyhakî (7/163).
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evierimeyin ..."
1

âyeti ile: "Ey iman edenleri Kadnlara zorla mirasç olmanz

size helâl deildir ../'
2
âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir: Cahiliye döneminde

insanlar analkla evlenme ile iki kzkardei ayn nikah altnda tutma dnda
Yüce Allah’n haram kldklarn haram sayarlard. Bu iki konu hakknda da

Yüce Allah: "Geçmite olanlar hariç, artk babalarnzn evlendii kadnlarla

evlenmeyin... ki kz kardei birden almak da size haram klnd; ancak

geçen geçmitir ..."
4 buyurdu .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Sünen 'de Ali

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Babalarnzn evlendii kadnlarla

evlenmeyin ..."
6
âyetini açklarken: “Gerdee girsin veya girmesin baban ya

da olunun evlendii kadn artk sana haramdr” demitir.

7

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, bn Cüreyc’den bildirir Atâ b. Ebî Rebâh'a: “Kii

bir kadnla evlense ancak yüzünü görmeden onu boasa oluna helal olur

mu?” diye sorduumda u karl verdi: “Hayr, evlenemez. Kadn da

tamamen serbest kalr. Zira Yüce Allah: "...Babalarnzn evlendii

kadnlarla evlenmeyin ..."
8

buyurur. Ona: "Geçmite olanlar hariç..."9

buyruu ne anlama geliyor?” diye sorduumda da: “Cahiliye döneminde

oullar babalannn ölümünden sonra analklaryla evlenirlerdi" dedi .

10

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasa(- Basrî): "...Babalarnzn

evlendii kadnlarla evlenmeyin ..."
11

âyetini açklarken: “Yasak için gerdee

girme olmasa da nikahn kylm olmas yeterlidir” demitir.

1

’ Nisa Sur. 22
1
Nisa Sur. 19

3 bn Sa'd (4/385).

4 Nisa Sur. 22, 23
5 bn Cerîr (6/549) ve bnu'l-Münzir (1523).
6
Nisa Sur. 22

7 bn Cerîr (6/550), bnu'l-Münzir (1526), bn Ebî Hatim 3/910 (5074) ve Beyhali

(7/161).
8
Nisâ Sur. 22

9 Nisâ Sur. 22, 23
10 Abdurrezzâk (10805, 10816) ve bn Cerîr (6/550).

’’ Nisâ Sur. 22
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bn Ebî Hâtim, Ebû Bekr b. Ebî Meryem'den, o da hocalarndan bildirir: Kii

annesinin babas olan dedesinin karsyla evlenemez. Zira o da babas gibi

saylr. Yüce Allah da: "...Babalarnzn evlendii kadnlarla evlenmeyin..."
2

buyurur. 3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Geçmite olanlar hariç...*

4

buyruunu açklarken: “Cahiliye döneminde yaplan bu tür evliliklerdir"

demitir. 4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "Geçmite olanlar hariç...*
6

buyruunu açklarken: “Cahiliye döneminde kii babasnn ölümünden sonra

analyla evlenebilirdi" demitir.

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b bu âyeti: “ u. %
sj±L âl ^ yj »LL 5- (^3^1 (=Babalannzn evlendii kadnlarla evlenmeyin;

ancak ölmülerse hariç)" lafzyla okurdu.®

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre AtS b. Ebî Rebâh: “...Çünkü bu bir

hayâszlk, öfke ve nefret gerektiren bir itir. Bu, ne kötü bir yoldur
*9

buyruunu açklarken: “Böylesi evlilikler Yüce Allah’n öfkesine sebep olur ve

bunu yapanlar pek kötü bir yola girmi olurlar" demitir.
10

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Hâkim ve Beyhakî, Sv«^n’de

Berâ'dan bildirin Daym elinde sancakla gördüm. Ona: “Nereye gidiyorsun?"

diye sorduumda: “Resûlullah (seiiaiiaiu aiey+n meiM, babasnn ölümünde n sonra

1

îbn Ebî Hatim 3/910 (5075).
1

Nisa Sur. 22
} bn Ebî Hâtim 3/910 (5076).

4 Nisâ Sur. 22
5 bnu'l-Münzir (1524).

6
Nisâ Sur. 22

7 Abdurrezzâk (10806).

* bn Ebî Hâtim 3/910 (5077).

» Nisâ Sur. 22
’° bn Ebî Hâtim 3/910 (5079, 5080).
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analyla evlenen birine gönderdi ve boynunu vurup maln almam emretti"

dedi .

1

^-Siûj f&uj f&jûj pö&j

oliij ç-Sf!

J-M\ J J J Vü j^sU: oi^lj

^ rJ ^ <1*^
ûisr âl 01 ciLi J U vj ^Sll £g i ol

J

^ jiJJl

U^i IjJ

"Analarnz, Kzlannz, kzkardeleriniz, halalarnz,

teyzeleriniz, karde kzlan, kzkarde kzlan, sizi emziren

analannz, sut bac lannz, elerinizin analan, kendileriyle

birletiiniz elerinizden olup evlerinizde bulunan üvey
kzlannz size haram klnd. Eer onlarla (nikâhlanp da)

henüz birlememiseniz kzlann almanzda size bir mahzur
yoktur. Kendi sulbünüzden olan oullannzn eleri ve iki

kz kardei birden almak da size haram klnd; ancak geçen

geçmitir. Allah çok balayn ve esirgeyicidir/'

(Naâ Sur. 23)

Abdunrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, Buhârî, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî’nin Sünen ’de deiik kanallardan bildirdiine

göre ibn Abbâs öyle demitir: Yüce Allah kiinin soydan yedi, hsmlktan da

yedi kadnla evliliini haram klmtr. Soydan haram kld kadnlan:

"Analannz, kzlarnz, kzkardeleriniz, halalarnz, teyzeleriniz, karde

kzlan, kzkarde kzlar ..."
3

buyurarak belirtmitir. Hsmlktan dolay

evlenmeyi haram kld kadnlanndan altsn belirtirken: "...Sizi emziren

analarnz, süt baclarnz, elerinizin analar, kendileriyle birletiiniz

’ Abdurrezzâk (10804), ibn Ebî eybc (10/104, 105), Ahmed 30/526, 572, 573 (1855:’,

18610), Hâkim (4/357, "sahih") ve Beyhakî (7/162). Müsned'in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.

’

1
Nisâ Sur. 23
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elerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kzlarnz size haram klnd.

Eer onlarla (nlkâhlamp da) henüz birlememiseniz kzlarn almanzda

size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oullarnzn eleri ve iki

kz kardei birden almak da size haram klnd ..."
1

buyurmutur. Yedincisi

de: "...Babalarnzn evlendii kadnlarla evlenmeyin ..."
2

âyetiyle

belirtilmitir .
3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirin "Soydan

yedi, hsmlktan da yedi kadnla evlenmek haram klnmtr. Soydan dolay

haram olan süt emmeden dolay da haram olur.”

4

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in Hz. Âie’den bildirdiine

göre Resûlullah MaUatu Biyhi m*m): "Doumdan (soydan) dolay haram olan süt

emmeden dolay da haram olur" buyurmutur^

Mâlik ve Abdurrezzâk, Hz. Âie'den bildirir: lk balarda: "On defa

emzirmek haraml ortaya çkarr" eklinde vahiy inmiti. Daha sonra be
defa emzirme on defa emzirmeyi neshetti. Resûlullah (ulMUn bM» «»ibn) vefat

ettiinde on defa emzirme Kuriân'dan bir bölüm olarak okunuyordu .

6

Abdurrezzâk, Hz. Âie'den bildirir: Allah'n Kitab’nda önceleri on defa

emzirmenin haraml douraca hükmü vard. Daha sonra bu be defa

emzirmeye indirildi. Hz. Peygamberin (saiiaiiBhu aleyhi «seilem) de ruhuyla birlikte

alnan bir âyettir.
7

bn Mâce ve Ibnu’d-Durays, Hz. Âie'den bildirir: Kuriân'da balarda:

"Ancak bilinen on defa veya be defa süt emme haraml ortaya çkanr"

buyruu vard, ancak sonradan kaldrld .

8

1

Nisâ Sur. 23
1
Nisâ Sur. 22

3 Abdurrezzâk (10808), Buhâri (5105), bn Cerîr (6/553, 554), bnu l-Münzir (1530), bn
Ebî Hatim 3/911 (5081), Hâkim (2/304) ve Beyhakî (7/158).

« Saîd b. Mansûr, Sünen (971), bn Ebî eybe (4/289) ve Beyhakî (7/158).

5 Abdurrezzâk (13952), bn Ebî eybe (4/289, 290), Buhâri (5099) ve Müslim (1444).
6 Mâlik (2/608) ve Abdurrezzâk (13913).

7 Abdurrezzâk (13928).
1 bn Mâce (1942) ve bnu'd-Durays (316). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 1578).
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bn Mâce, Hz. Âie'den bildirin "Recm âyeti ile yetikinin on defa emmesi

(ile ortaya haramln çkmas) âyeti nazil olmutu ve yatamn altna

koyduum bir sahifede yazlyd. Ancak Resûlullah'n (ailAhu aleyh, ««M
vefatndaki meguliyetimizde odaya giren bir keçi (veya koyun) onu yedi."

1

Abdunrezzâk'n bildirdiine göre bn Ömer, bnu'z-Zübeyr'in Hz. Âie'ye

dayanarak yedi defadan az olan süt emmenin haraml ortaya

çkaramayaca yönünde hüküm verdiini iitince öyle demitin "Yüce Allah,

Âie’den daha hayrldr. Allah bu konuda: "...Süt baclarnz...*
2 buyurmu

ve bir ya da iki defa süt emmeden bahsetmemitir."3

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Tâvus’a: "Bazlar yedi defadan az olan

süt emmenin haraml ortaya çkaramayacan, sonradan bunun be defa

emmeye indirildiini söylüyorlar” denildiinde: "Daha önce öyle bir ey vard.

Ancak daha sonra bunu yasaklayan âyet nazil oldu ve bir defa emmeden

dolay haramln ortaya çkaca bildirildi" karln verdi .

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir defa süt emmeyle

haramlk ortaya çkar" demitir .

5

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer "Tek bir yudumluk süt

emme bile haraml ortaya çkanr” demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî)'ye süt emme
meselesi sorulunca öyle demitin Hz.Ali ile Abdullah b. Mes’ûd: "Süt

emmenin az da, çou da haraml ortaya çkanr" derlerdi .

6

bn Ebî eybe, Tâvus'tan bildirir: "Önceleri haramln ortaya çkmas için

on defa süt emmenin olmas art koulurdu. Daha sonra tek bir emmeyle

dahi haramln ortaya çkaca söylendi.”7

1 bn Mâce (1944). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1580).
1
Nisâ Sur. 23

3 Abdurrezzâk (13911).

* Abdurrezzâk (13916).

5 bn Ebî eybe (4/287).
4 bn Ebî eybe (4/286).

7 bn Ebî eybe (4/286, 287).
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ibn Ebî eybe, Hz. Ali'den bildirir: "Süt emmeden haramln ortaya

çkmas için emen çocuun iki yandan büyük olmamas lazmdr."1

bn Ebî eybe de bn Mes'ûd, bn Abbâs, bn Ömer ve Ebû Hureyre’den

aynsn zikreder.

2

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiahu aleyhi veseM: "Haraml ortaya çkacarak süt emmenin doyana

kadar olmas lazmdr " buyurmutur.
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzirve Beyhakî'nin Amr

b. uayb’dan, onun babasndan, onun da dedesinden naklen bildirdiine

göre Hz. Peygamber (ufldBhu teyfn nsOm) öyle buyurmutur:
"
Kii bir kadnla

evlendii zaman onunla gerdee girsin veya girmesin artk onun annesiyle

evlenemez. Ancak evlendii kadnla henüz gerdee girmeden boanmsa onun

kzyla evlenebilir.
"A

Mâlik’in bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit'e, bir kadnla evlenen ancak ona

dokunmadan boanan kiinin, boad kadnn annesiyle evlenip

evlenemeyecei sorulunca: “Hayr, evlenemez! Böylesi bir annenin durumu

âyete göre mübhemdir ve hakknda herhangi bir art yoktur. Âyette koulan

art da üvey kzlar hakkndadr” demitir.

5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bn Cerîr, bn Cüreyc’den bildirir: Atâ’ya:

"Bir kadnla evlenen, ancak ona dokunmadan boanan kii, boad kadnn

annesiyle evlenebilir mi?" diye sorduumda: "Hayr! Evlenemez. Çünkü

âyette evlenilen kadnn annesi kaytsz ve artsz bir ekilde haram klmtr"
karln verdi. Ona: "bn Abbâs bu âyeti: «...Ve kendileriyle ilikiye

girdiiniz elerinizin anneleri...» lafzyla m okurdu?" diye sorduumda da:

"Hayr!" dedi.

6

’ bn Ebî eybe (4/290).
1 bn Ebî eybe (4/290, 291).

5 bn Ebî eybe (4/285), Buhârî (5102) ve Müslim (1455).
* Abdurrezzâk (10821), bn Cerîr (6/557, 558), bnu'l-Münzir (1535) ve Beyhaki

(7/160), Elbânî, el-rvâ'da (6/286) hadisin zayf olduunu söylemitir.

s Mâlik (2/533).
6 Abdurrezzâk (10805), bn Ebî eybe (4/173) ve bn Cerîr (6/558).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

Beyhakfnin Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs: “...Elerinizin aralan...”

buyruunu açklarken öyle demitin “Böylesi durumda olan annenin

durumu âyete göre mübhemdir. Onun için kii bir kadnla evlendii zaman

onunla ilikiye girmeden boasa veya kadn ölse onun annesiyle evlenmesi

helal olmaz.”
2

Abd b. Humeyd, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre mrân b. Husayn: “...Elerinizin analar ...'3 buyruunu açklarken:

“Böylesi konumda olan annenin durumu mübhemdir, belli deildir”

demitir.
4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî,

Sünen 'de Ebû Amr e-eybânrden bildirin emh oullarndan bir adam bir

kadnla evlendi. Bu kadnla henüz ilikiye girmeden annesini gördü ve onu

çok beendi. Onunla evlenmek konusunda bn Mes'ûd’dan fetva isteyince,

bn Mes'ûd karnndan ayrlp annesiyle öyle evlenmesini söyledi. Bunun

üzerine adam karsn boad. Boad kadnn annesiyle evlendi ve ondan

birkaç çocuu oldu. Daha sonralan bn Mes'ûd, Medine’ye geldiinde bu

konuyu Ömer’e (ve Resûlullah’n (saüaiiahu^ «sanemi ashabna) sordu. Onlar da:

“Böylesi bir evlilik caiz deildir" dediler. bn Mes'ûd, Kûfe’ye geri

döndüünde adama: “Evlendiin kadn (eski kannn annesi) sana haramdr.

Onun için ondan ayni” dedi .
5

Mâlik’in bildirdiine göre Kûfe’de bulunan bn Mes'ûd’a, kiinin bir kz a

evlenmesi, ancak onunla henüz ilikiye girmeden boayp annesiyle

evlenmesi konusu sorulunca buna ruhsat vermitir. Daha sonra bn Mes'ûd,

Medine’ye gelip bunu sorunca verdii fetvann yanl olduu, âyette koulan

artn üvey kzlarla alakal bir durum olduu söylenmitir. Bunun üzerine bn

1

Nisâ Sur. 23
3 ibn Ebî eybe (4/173), bnu’l-Münzir (1537), bn Ebî Hâtim 3/911 (5086) ve Beyhakî

(7/160).

3 Nisâ Sur. 23
4 bn Ebî eybe (4/173), bnu'l-Münzir (1536) ve Beyhakî (7/160).

5 Abdurrezzâk (10811), Saîd b. Mansûr, Sünen (936), bn Ebî eybe (4/172), bnu'l-

Münzir (1538) ve Beyhakî (7/159).
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Mes'ûd, Kûfe’ye dönünce henüz evine gitmeden evlenmesine ruhsat verdii

adamn yanna gidip yeni fetvay vermi ve kadndan ayrlmasn istemitir.

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Mesrûk'a: “...Elerinizin analar. buyruu

sorulunca: “Burada annenin durumu açk deildir. Onun için Yüce Allah’n

arta balamad konularda sizler artlar aramayn. Açklad eylerin

peinden gidin” demitir.
3

bn Ebî eybe. Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, kiinin evlendii kadnla henüz ilikiye

girmeden onu boamas veya kadnn ölmesi durumunda onun annesiyle

evlenmesinin helal olup olamayaca konusunda: “Kadn adamn üvey kz
konumundadr" demitir.

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit öyle derdi: "Kiinin kans ölüp de mirasn da

aldktan sonra ölen karsnn annesiyle evlenmesi kerih görülmütür. Ancak

kadnla evlenip henüz onunla ilikiye girmeden boarsa bu durumda

annesiyle evlenebilir.”5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: “...Elerinizin analar, kendileriyle birletiiniz elerinizden olup

evlerinizde bulunan üvey kzlarnz size haram klnd ..."
6 buyruunu

açklarken: “Her ikisiyle de gerdee girmek kastedilmektedir" demitir .

7

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Müslim b. Uveymir’den

bildirir: Bir kadnla evlendim; ancak henüz onunla gerdee girmeden babas

öldü ve annesi dul kald. Onunla evlenip evlenemeyceimî bn Abbâs’a

’ Mâlik (2/533).
1 Nisâ Sur. 23

3 Abdurrezzâk (10813), Saîd b. Mansûr, Sünen (937), bn Ebî eybe (4/172, 173) ve

Beyhakî (7/160).

* bn Ebî eybe (444/171), bn Cerîr (6/556), bnu'l-Münzir (1540) ve bn Ebî Hâtûn

3/911 (5085).

5 bn Ebî eybe (4/172), bn Cerîr (6/557), bnu'l-Münzir (1543) ve Beyhakî (7/160).
6
Nisâ Sur. 23

1 Abdurrezzâk (10817), bn Ebî eybe (4/173), bn Cerîr (6/557) ve bnu'l-Münzir

(1539).
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sorduumda: "Evlenebilirsin" dedi. bn Ömer'e sorduumda ise: "Onunla

evlenme” karln verdi. Bu konuda babam, Muâviye'ye bir mektup yaznca

olumlu veya olumsuz herhangi bir ey söylemedi.’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Abdullah b. ez-Zübeyr: "Üvey kz ile annesi ayndr. Biriyle evli olan kii, henüz

gerdee girmemise boayp dieriyle evlenebilir.”
2

bn Ebî eybe’nin Ebû Hâni'den bildirdiine göre Resûluilah (mMiaiu aleyh

wMit«m): "Kii, cinsel organna bakt kadnn artk kz veya annesiyle

evlenemez" buyurmutur.
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dâvud, bn
Mes'ûd’un mushafnda bu âyeti: JUJi pSfcjj (=Analanyla birlikte

olduunuz üvey kzlannz)” lafzyla okumutur.

4

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hatim sahih bir senedle Mâlik b. Evs b. el-

Hadesân’dan bildirin Bir kadnla evliydim ve ondan çocuklanm vard. Ölünce

de çok üzüldüm. Ali b. Ebî Tâlib beni görünce: "Neyin var?" diye sordu.

"Karm öldü" karln verdim. Ali: "Kz var m?" diye sorunca: "Evet, var"

karln verdim. Bana: "Senin himayende miydi?” diye sorunca: "Hayr”

karln verdim. Bana: "O zaman onunla evlen” dedi. Ona: "Ama Yüce

Allah: "...Kendileriyle birletiiniz elerinizden olup evlerinizde bulunan

üvey kzlarnz size haram klnd ..."5 buyuruyor" dediimde de: "âyet

himayende olsayd haram olurdu" karln verdi.
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Âyetteki ifadesinden kast, cinsel

ilikidir” demitir .

7

’ Abdurrezzâk (10819), bn Ebî eybe (4/172) ve bnu'l-Münzir (1544).

* Abdurrezzâk (10833) ve bn Ebî Hâtim 3/912 (5088).

5 bn Ebî eybe (4/165). Beyhakî (7/169) der ki: "Munkat meçhul ve zayf bir

hadistir."

* bnu'l-Münzir (1545). bn Mes ud'un bu kraati âz bir kraattir.

5 Nisâ Sur. 23

‘ Abdurrezzâk (10834) ve bn Ebî Hâtim 3/912 (5087).

7 bn Cerîr (6/559), bnu'l-Münzir (1548), bn Ebî Hâtim 3/912 (5091) ve Beyhakî

(7/162).
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Tâvus: “Âyetteki

ifadesinden kast, cinsel ilikidir" demitir.

1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: “Kiinin üvey kznn kz ve

onun da kz yetmi batn aadan da olsa kendisine helal deildir" demitir/

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Atâ; Oullarnzn eleri ..."3 buyruunu açklarken öyle

demitir: Muhammed (sailaiiahu aleyhi veseilem), Zeyd’in kansyla evlendii zaman

Mekke mürikleri bunu dillerine doladlar. Bunun üzerine: "...Kendi

sulbünüzden olan oullarnzn eleri... size haram klnd ..."4 âyeti nazil

oldu. Bunun yannda: "...Evlatlklarnz da öz oullarnz olarak

tanmad ...”5 âyeti ile "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas

deildir...”
6
âyeti nazil oldu .

7

bnu'l-Münzir baka bir vecihle bn Cüreyc'den bildirin Hz. Peygamber

(uHaiiuhu sfeyta resEiem) Zeyd'in kans ile evlenince Kureylilen “Olunun kansyla

evlendi” demeye baladlar. Bunun üzerine: “...Kendi sulbünüzden olan

oullarnzn eleri... size haram klnd..." 8
âyeti nazil oldu .

9

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasa(- Basrî) ile

Muhammed b. îrîn öyle demilerdir: “...Elerinizin analar..."
10

,
"...Kendi

sulbünüzden olan oullarnzn eleri ..."'
1

ve: "...Babalarnzn evlendii

kadnlar...”
12

buyruklarnda zikredilenlerin durumu mübhemdir, açk

deildir .

13

1

Abdurrezzâk (10828).
1 bnu l-Münzir (1552).

3 Nisâ Sur. 23
4 Nisâ Sur. 23

5 Ahzâb Sur. 4

‘ Ahzâb Sur. 40
7 Abdurrezzâk (10837), bn Cerîr (6/561), bnu'l-Münzir (1554) ve bn Ebî Hatim 3/913

(5096).

* Nisâ Sur. 23
9 bnu'l-Münzir (1553).
10
Nisâ Sur. 23

"Nisâ Sur. 23
15
Nisâ Sur. 22

13 bn Ebî eybe (4/163) ve bn Ebî Hatim 3/913 (5095).
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Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir. Atâ'ya: “Kiinin

evlendii ancak henüz onu görmeden boad kars oluna helal olur mu?"

diye sorduumda öyle dedi: “Âyette böylesi bir kadn, kiiye kaytsz ve

artsz bir ekilde haram klmtr. Zira Yüce Allah: "...Kendi sulbünüzden

olan oullarnzn eleri... size haram klnd ..."
1 buyurmutur.

2

Ahmed, Ebu Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce’nin bildirdiine göre Feyrûz ed-

Deylemî Müslüman olduunda iki kzkarde nikahnn altndayd. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (saiisMu slayt» mei«n) ona: "kisinden dilediini boa"

buyurdu .
3

Ahmed, Kays’tan bildirir: bn Abbâs'a: “Kii cariyeleri olan bir kz ve

annesiyle ayn anda birlikte olabilir mi?" diye sorduumda: "Bir âyet böylesi

bir eyi haram klmken, bir âyet de helal klmtr. Ancak ben böylesi bir eyi

yapmam” dedi.

bnu'l-MünzVin krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “...ki kz

kardei birden almak da size haram klnd ..."
4 buyruunu açklarken: “ki

kzkardele ayn anda evli olmaktr" demitir.

5

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin Amr b. Dînâr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs, cariye olmalan halinde iki kz kardele ayn anda evli olmakta

bir saknca görmezdi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...ki kz kardei birden

almak da size haram klnd ...”7 buyruunu açklarken: “Bu, hür olan

kadnlar çin geçerlidir. Cariye olmalan halinde bir sakncas olmaz" demitir.

Mâlik, âfiî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, Sünen'de bn ihâb vastasyla Kabîsa b. Züeyb'den bildirir: Adamn

biri Osmân b. Affân’a, kiinin cariyesi olan iki kzkardele ayn anda evlenip

’ Nisâ Sur. 23
1 Abdurrezzâk (10805) ve bnu'l-Münzir (1554).

3 Ahmed 29/574 (18040), Ebu Dâvud (2243), Tirmizî (1229, 1230) ve bn Mâce (195(1,

1951). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1962).
4 Nisâ Sur. 23
5 bnu'l-Münzir (1556).
6 bnu'l-Münzir (1557).

7 Nisâ Sur. 23
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evlenemeyeceini sorunca: “Bir âyet böylesi bir eyi haram klmken bir âyet

de helal klmtr. Ancak ben böylesi bir eyi yapmam" dedi. Adam Osmân'n

yanndan çktktan sonra Resûlullah’n Uaiiailahu Heyh vaBeliem) ashâbndan biriyle,

sannm Ali b. Ebî Tâlîb'le karlat. Ayn eyi ona sorunca, Ali: “Bu konuda

yaptrm gücü bende olsayd ve bunu yapan birini görseydim onu

cezalandnrdm" dedi.

1

bn Abdilber, stizkâr*da iyâs b. Âmir'den bildirir: Ali b. Ebî Tâlib'e:

“Yanmda cariyem olan iki kz karde var. Bunlardan biriyle birlikte oluyorum

ve ondan çocukianm oldu. Ancak dier kardeiyle de birlikte olmak

istiyorum. Ne yapaym?" diye sorduumda: “Birlikte olduun kardei, azat

edersin sonra da dieriyle birlikte olursun" dedi. Daha sonra da öyle dedi:

“Yüce Allah’n Kitab’nda dört tanesinden daha fazla evlenme durumu hariç

hür kadnlar konusunda haram olan eyler cariyeler için de haramdr. Yüce

Allah’n Kitab’nda kan bayla sana haram olan eyler, süt emme dolaysyla

da haram olur.”
a

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib’e, cariyesi olan iki kzkardeten biriyle birlikte olan ve dieriyle de

birlikte olmak isteyen kiinin durumu sorulduunda: “Birlikte olduu kardei

azat etmeden dieriyle birlikte olamaz" dedi .

3

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve

Taberânfnin bildirdiine göre bn Mes’ûd’a, cariye olan iki kz kardei nikah

altnda tutan adamn durumu sorulunca bunu kerih gördü. Kendisine: “Ancak

Yüce Allah: «...Sahip olduklarnz hariç ...»
4 buyurur" denildiinde ise:

“Deven de senin sahip olduun eylerden biridir" karln verdi .

5

* Mâlik (2/538), afiî (5/3), Abdurrezzâk (12728, 12732), bn Ebî eybe (4/169), bn Ebî

Hatim 3/913 (5097) ve Beyhakî (7/163, 164).

1 bn Abdilber (16/252).

3 bn Ebî eybe (4/168), bnu’l-Münzir (1559) ve Beyhakî (7/164).

4 Nisâ Sur. 24
5 Abdurrezzâk (12742), bn Ebî eybe (4/169), bn Ebî Hâtim 3/1914 (5099) ve

Taberânî (9667).
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bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen 'de bn Mes'ûd’dan bildirir: “Dört

tanesinden daha fazla evlenme durumu hariç hür kadnlar konusunda haram

olan eyler cariyeler için de haramdr."
1

Abdurrezzâk ve bn Ebl eybe'nin bildirdiine göre Ammâr b. Yâsir; "Yüce

Allah, dört tanesinden daha fazla evlenme durumu hariç hür kadnlar

konusunda haram kld eyleri cariyeler için de haram kld” demitir .

2

bn Ebî eybe ve Beyhakî*nin Ebû Sâlih vastasyla bildirdiine göre Ali b.

EbîTâlib cariye olan iki kz kardei ayn nikah altnda bulundurma konusunda:

"Bunu bir âyet helal klmken, bir âyet de haram klmtr. Ancak ben ne

yaplmasn, ne de yaplmamasn söylerim. Ne helal, ne de haram klarm. Ne

ben ne de ailemden biri öyle bir eyi yapmayz" demitir.

3

Abdurrezzâk ve Beyhakî, krime’den bildirin bn Abbâs'n yannda Ali b.

Ebî Tâlib'in, cariye iki kzkardei ayn nikah altnda bulundurma konusunda:

"Bunu bir âyet helal klmken, bir âyet de haram klmtr" dedii zikredilince

bn Abbâs u karl verdi: "Bir âyet helal klmken, bir âyet haram m
klm! Oysa onlan bana haram klacak olan ey bana olan yaknlklardr.

Yoksa birbirlerine olan yaknlklar onlan bana haram klmaz. Zira Yüce Allan:

"...Sahip olduklarnz hariç, evli kadnlar (da size) haram klnd..."4

buyurmutur."5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, bn Ömer'den bildirir. "Birinin

yannda kzkarde olan iki cariye varsa ve biriyle ilikiye girmise onu azat

etmeden dieriyle ilikiye giremez."6

bnu'l-Münzir, Kâsm b. Muhammed'den bildirin Bir kabile, kiinin yannda

bulunan ve kzkarde olan iki cariyeyle ilikiye girip giremeyeceini

Muâviye'ye sorduklannda: "Bir sakncas olmaz" karln verdi. Nu'mân b.

Beîr bunu duyunca Muâviye'ye: “Sen öyle öyle bir fetva verdin mi?" diye

sordu. Muâviye: "Evet, verdim” dedi. Nu'mân: "Sence, kiinin yannda cariye

1

bnu’l-Münzir (1558) ve Beyhakî (7/163).
1

Abdurrezzâk (12750) ve bn Ebî eybe (4/169).

3 bn Ebî eybe (4/169) ve Beyhakî (7/164).

4 Nisa Sur. 24
3 Abdurrezzâk (12736, 12737) ve Beyhakî (7/164).
6 bn Ebî eybe (4/169, 170) ve Beyhakî (7/165).
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olarak kendi kz kardei bulunsa onunla ilikiye girebilir miydi?" diye sorunca,

Muâviye: "Vallahi bu konuda beni ikna ettin ama, fetvay soranlarn yanna

git ve bundan uzak durmalarn, böyle bir eyi yapamayacaklann söyle”

karln verdi. Nu'mân da: "Çünkü azat edilse de edilmese de kardetir"

dedi .

1

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhâri ve Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (»laiiahu aleyhi veseiiem): "Bir kadnla halas ve bir kadnla teyzesi ayn

nikah altnda tutulamaz " buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden naklen

bildirdiine göre Hz. Peygamber (niMUn aleyhi «sellen) Mekke’nin fethedildii gün:

"Bir kadnla halasnn veya teyzesinin üzerine evlenilemez" buyurmutur.
3

Beyhakî, Mukâtil b. Süleymân'dan bildirin Yüce Allah, kiinin babasnn

kansyla (analyla) evlenmesi konusunda: "Geçmite olanlar hariç ..."4

buyurmutur. Çünkü daha önce Araplar babalannn eleriyle evlenirlerdi.

Daha sonra Yüce Allah soydan ve hsmlktan dolay yakn akrabalarla

evlenmeyi yasaklad. Ancak yasaklarken: "Geçmite olanlar hariç ..."5

istisnas getirmedi. Zira önceden Araplar öylesi evlilikler yapmazlard. Ayn

anda iki kz kardei nikah altnda tutmay yasaklarken de: "Geçmite olanlar

hariç ..."
6
buyurmutur. Çünkü daha önce Araplar iki kzkardele ayn anda

evli bulunurlard. Yüce Allah daha önce yaplan bu tür evlilikler konusunda:

"Allah çok balayc ve esirgeyicidir
"7 buyurmutur .

8

bn Ebî eybe ve bnu’l-MünzirMn bildirdiine göre Vehb b. Münebbih'e

cariye olan iki kzkardele ilikiye girme konusu sorulunca öyle demitir:

"ehadet ederim ki Yüce Allah'n Musa’ya (aierbKniem) indirdii vahiyler arasnda

iki kzkardei bir nikah altnda tutan kiinin lanetlenmi olduu da vardr.

’ bnu’l-Münzir (1560).

1 Mâlik (2/532), bn Ebî eybe (4/246), Buhâri (5109) ve Müslim (1408).

} bn Ebî eybe (4/247). Elbânî, el-rvâ' da (6/291) "hasen".
4 Nisa Sur. 22
5 Nisa Sur. 22
9
Nisa Sur. 23

7 Nisa Sur. 23
9 Beyhakî (7/163).
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Yüce Allah hür ya da köle iki kzkardei ayn nikah altnda tutmamza izin

vermedi."

1

Mâlik, Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb'a, kii cariye olarak bir anne ile kzna sahip olduu zaman

biriyle birlikte olduktan sonra dieriyle de beraber olup olamayaca

sorulunca: “kisi için böylesi bir eye cevaz vermek istemem" dedi ve böyle

bîr eyi yasaklad .

1

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs’a, kiinin yannda cariye

olarak bulunan anne ile kzyla ilikiye girmesi konusu sorulunca: “Böylesi bir

ilikiyi bir âyet helal klmken bir âyet de haram klmtr. Ancak ben böylesi

bir eyi yapmam" demitir.

3

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz.Ali'ye bu konu sorulunca: "âyet b:r

âyet böylesi bir eyi sana helal kldysa baka bir âyet de haram klmtr.

Ancak en iyisi haram klan âyete uymaktr" dedi .
1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bnu'd-Durays’n bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih öyle demitin “Tevrat'ta, bir kadn ile annesinin cinsel organna

bakan (ikisiyle birlikte olan) kii lanetlenmitir. Yüce Allah hür ya da köle

anne ile kzyla olan birliktelii yasaklamtr."5

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre brâhim en-Nehaî: “Bir anne ile kznn
fercine bakan (ikisiyle birlikte olan) kiiye Yüce Allah kyamet gününde nazar

etmez" demitir.

6

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre ibn Mes'ûd: “Bir anne ile kznn fercine

bakan (ikisiyle birlikte olan) kiiye Yüce Allah nazar etmez" demitir .

7

1 bn Ebî eybe (4/168) ve bnu’l-Münzir (1564).
J Mâlik (2/538), Abdurrezzâk (12725) ve bn Ebî eybe (4/166, 167).

3 bn Ebî eybe (4/167).

4 bn Ebî eybe (4/167, 168).

5 Abdurrezzâk (12744), bn Ebî eybe (4/168) ve bnu'd-Durays (317).

6 Abdurrezzâk (12749).

7 bn Ebî eybe (4/165).
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“Sahip olduklannz hariç, evli kadnlar da size haram
klnd. Allah'n size emri budur. Bunlardan bakasn, iffetli

yaamak ve zina etmemek artyla mallarnzla istemeniz

size helal klnd. Onlardan faydalanmanza karlk
kararlatrlm olan mehirlerini verin. Mehir belirlendikten

sonra karlkl anlamanzda size bir günah yoktur.

üphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir/' (ni«& Sur. 24)

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Firyâbî, ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd,

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Tahâvî, bn Hibbân ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin

Resûluflah (saiieiiahu aleyhi veseiietn) Huneyn sava srasnda Evtâs'a bir birlik gönderdi.

Orada dümanla karlatklarnda onlarla savap yendiler. Sava sonras

onlardan esir aldlar. Ancak ashâbdan bazlan esir kadnlarla mürik kocalan

yüzünden birlikte olmaktan kaçndlar. Bunun üzerine: "Sahip olduklannz

hariç, evli kadnlar da size haram klnd..."
1

âyeti nazil oldu. Âyetle ganimet

olarak ele geçirilen evli kadnlarla birlikte olmakta bir saknca olmad
bildirildi. Bu âyetin ardndan da böylesi kadnlarla ilikiyi helal saydk .

2

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitir: Bu âyet Huneyn sava srasnda nazil oldu. Huneyn fethedildii

zaman Müslümanlar esir olarak kocalan bulunan kadnlar elde ettiler. Ancak

biri bu kadnlardan biriyle birlikte olmak istediin zaman kadn: “Benim

kocam var" diyordu. Konu Resûlullah’a (saiieiiaU aley^ ve»iem) sorulduunda: "Sahip

1
Nisâ Sur. 24

3
Tayâlisî (2353), Abdurrezzâk (1/153, 154), bn Ebî eybe (4/256), Ahmed 18/223, 320,

321 (11691, 11797, 11798), Müslim (1456), Ebû Dâvud £2155), Tirmizî (1132, 3917), Nesâî

(3333), EbÛ Ya'lâ (1231), bn Cerîr (6/563), bnu’l-Münzir (1565), bn Ebî Hatim 3/916

(5113), Tahâvî, erh Mükili'l-Âsâr (3927) ve Beyhakî (7/167).



314 -3 Nisa Sûresi fi-

olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram klnd ..."
1

âyeti nazil oldu.

Âyetle müriklerden esir olarak elde edilen kadnlarla birlikte olmann

(evlenmenin) bir sakncas olmad ifade edildi .

2

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken öyle demitir: Bu âyet Huneyn savanda esir alnan Huneynli

kadnlar hakknda nazil olmutur. Resûlullah (saliaMu aleyhi «atan) Huneyn ’i

fethettii zaman Müslümanlar esir kadnlar elde ettiler. Ancak biri bu

kadnlardan biriyle birlikte olmak istediin zaman kadn: "Benim kocam var"

diyordu. Hz. Peygamber'e («üBiiuhu otoyh rauiiem) gelip bunu sorduklannda: "Sahip

olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram klnd ..."3 âyeti nazil oldu.

Burada sahip olunanlardan kast, kocas bulunan esir kadnlardr.

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim ve

Beyhakfnin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sahip olduklarnz hariç, evli

kadnlar da size haram klnd ..."5 buyruunu açklarken: "Esir olanlar hariç

evli olan kadnlarla her türlü iliki zinadr" demitir .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir. Burada Yüce Allah: "Kocas olan her kadn

sana haramdr. Ancak kocas kendileriyle sava halinde olan bir bölgede

bulunan ve kendisini esir olarak aldn kadnla iddeti bittikten sonra

evlenebilirsin" demitir.

7

Firyâbî, bn Ebî eybe ve Taberânrnin bildirdiine göre: "Sahip

olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram klnd ..."
8 buyruunu

açklarken Hz.Ali; "Kii mürik bir kadn esir ald zaman kendisine helal

’ Nisa Sur. 24
1 Taberânî (1263T), M. el-Evsat (4251).

i Nisa Sur. 24

4 bn Ebî eybe (4/268).

5 Nisa Sur. 24
6 bn Ebî eybe (4/268), bn Cerîr (6/562), bnu’l-Münzir (1567), Hâkim (2/304) ve

Beyhakî (7/167).

7 bn Cerîr (6/562), bnu’l-Münzir (1566) ve bn Ebî Hatim 3/916 (5114).

8 Nisâ Sur. 24
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olur" demitir. Ibn Mes'ûd ise: "Âyet, hem mürik, hem de Müslüman

kadnlan kapsar" demitir.

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve tanu'l-Münziriin bildirdiine

göre bn Mes'ûd: "Sahip olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram

klnd..."* buyruunu açklarken: "Malnla satn aldklann dnda evli olan

her bir kadn sana haramdr" demitir. Ayrca: "Cariyeyi satmak onu boamak

anlamna gelir" demitir.
3

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Ubey b. Ka'b, Câbir b. Abdillah ve Enes b.

Mâlik: "Cariyeyi satmak, onu boamak anlamndadr*' demilerdir.

4

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "Cariye alt ekilde boanr. Onu satmak

onu boamak anlamna gelir. Onu azat etmek onu boamak anlamna gelir.

Onu hibe etmek onu boamak anlamna gelir. Ondan beri olmak onu

boamak anlamna gelir. Kocasnn onu boamasyla da boanm olur...
" s

bn Cerir, bn Mes'ûd'dan bildirir: "Cariye kocas varken satld zaman

onu alan efendisi onunla evlenmede daha fazla hak sahibi olur.”
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "«LLJi 5^ oliüJlj"7

buyruunu: "Kocas olan kadnlar" eklinde açklamtr .

8

bn Ebî eybe, Musarnefte ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Ense b.

Mâlik: ".UJl buyruunu açklarken: "Bunlar kocas olan evli hür

kadnlardr ve bunlarla evlenmek haramdr. Ancak cariye veya esir olarak

alnan kadnlar bunun dndadr.”10

1

îbn Ebî eybe {4/265, 266, 267) ve Taberânî (9036).
J Nisa Sur. 24
3 bn Ebî eybe (4/267), bn Cerir (6/565) ve bnu'l-Münzir (1569).
* bn Cerîr (6/566).

5 bn Cerîr (6/567).
6 bn Cerîr (6/567).
7 Nisa Sur. 24
8 bn Ebî Hatim 3/915 (51 07).

9 Nisâ Sur. 24
10 bn Ebî eybe (4/266) ve bnu’l-Münzir (1574).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: ".Ui ^ olîüJ5"'

buyruunu: “Kocas olan kadnlar” eklinde açklamtr.2

Mâlik, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: ".LJi CilLâüjij”*

buyruunu açklarken öyle demitin ‘‘Bunlar kocas olan evli kadnlardr.

Bunlarla ilikiye girmek zinaya girmektedir ve Yüce Allah zinay haram

klmtr.”1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “...Evli kadnlar da size

haram klnd ..." 5 buyruunu açklarken: “Zina etmemiz yasaklanmtr”

dedi.
6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a’bî bu âyeti açklarken: “Evtâs sava

srasnda nazil oldu” demitir. 7

bn Cerîr, Ebû Sâîd el-Hudrî'den bildirin Önceleri kadnlar yanmza gelir,

sonra da kocalan hicret ederdi. “...Evli kadnlar da size haram klnd ...’
8

buyruuyla Yüce Allah bu kadnlan bize haram kld.9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sahip

olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram klnd ..."
10 buyruunu

açklarken öyle demitin Bunlar evli ve kocalan bulunan kadnlardr. Bunlarla

evlenmek bize haram klnd. Âyetle, evli olan kadnn akln çelip kocasna asi

olmasna sebep olunmamas da ifade edilmitir. Evlilii açk bir ekilde ve bir

mehirle olan her kadn bu âyetle kendisiyle evlenmenin haram klnd

’ Nisâ Sur. 24
J bn Ebî eybe (4/267).

5 Nisâ Sur. 24
4 Mâlik (2/541), Abdurrezzâk (1/153), bn Ebî eybe (4/266), bnu'I-Münzir (1576) ve

Beyhakî (7/167).

5 Nisâ Sur. 24
6 bn Ebî eybe (4/268, 269).

7 bn Ebî eybe (4/266).

* Nisâ Sur. 24

»bn Cerîr (6/574).
10
Nisâ Sur. 24
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kadndr. Sahip olduklarnzdan kast, Yüce Allah’n kiiye helal kld hür olan

ikinci, üçüncü ve dördüncü eidir.”

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs :

"

ilLikLS

»UÛ buyruunu açklarken: "Kiinin dört kadndan fazlasyla evlenmesi

helal deildir. Dörtten fazlas annesi ve kz kardei gibi kendisine haramdr”

demitir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'den bildirir: Yüce Allah önce

kiinin iki, üç ve dört kadnla evlenebileceini bildirdikten sonra soy ve

hsmlktan dolay kendisine haram olan kadnlar zikretti. Daha sonra: "Sahip

olduklarnz hariç, evli kadnlar da size haram kilindi..."
4 buyurarak mehir,

nikah akdi ve ahit ile olmadktan sonra bu dördünün de haram olduunu

bildirdi .
5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve ibn Cerîr, Abîde’den bildirin "Sûrenin

banda Yüce Allah kiiye dört kadnla evlenmesini helal kld. Bu dört

kadndan sonra sahip olunanlar dnda evli kadnlarla evlenmeyi haram

kld .”6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Atâ'ya: "...Evli kadnlar da size haram

klnd..."7 buyruu sorulunca: "Yüce Allah dört kadndan fazlasyla

evlenmeyi haram kld" demitir .

8

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:

“oii^küs”9 ifadesini açklarken: "Müslümaniardan veya Ehl-i Kitab'dan iffetli

ve akll kadnlar" demitir .

10

1 bn Cerîr (6/572) ve bn Ebî Hâtim 3/915, 917 (5109, 5115).
1 Nisa Sur. 24
3 bnu’l-Münzir (1571).

9 Nisa Sur. 24

5 bn Cerîr (6/568, 569).
6 Abdurrezzâk (1/153). bn Ebî eybe (4/266) ve bn Cerîr (6/569).
7 Nsâ Sur. 24

* bn Cerîr (6/579).

9 Nisa Sur. 24
10
Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

611), bn Cerîr (6/570) ve bnu'l-Münzir (1580).
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bn Cerîr, bn Ebî Hltim ve Taberânfnin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sahip olduklarnz...”' buyruunu açklarken: "Açkça ve mehir karlnda
kendileriyle evlenilen dört kadndr" demitir.

2

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sahip

olduklarnz ...”3 buyruunu açklarken: "Kii, kölesinin karsn ondan

ayrdktan sonra alabiliri' demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sahip olduklarnz hariç,

evli kadnlar da size haram klnd ...”5 buyruunu açklarken öyle demiti'*:

"Kiinin cariyeleridir ve kendisine helaldir. Ancak kölesiyle evli olan cariyelc r

kendisine helal olmaz.”

6

ibn Cerîr, Amr b. Murra'dan bildirir: Saîd b. Cübeyrie: "bn Abbâs'a,

".uij ^ buyruu sorulunca bu konuda bir ey demediini

biliyorsun deil mi?” denilince: "Çünkü bunu bilmiyordu” karln verdi.

8

bn Cerîr, Mücâhid’den bildirin ".u^l ^ buyruunun re

anlama geldiini bilen birinin var olduunu bilsem deveme biner yanna

giderdim .

10

bn Ebî eybe, Ebu's-Sevdâ'dan bildirin krime'ye ".ulu ^
buyruunun ne anlama geldiini sorduumda: "Bilmiyorum" dedi .

12

bn Ebî Hâtim’in Zührî vastasyla bnu'l-Müseyyeb'den o da Ebû

Hureyre’den naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber (raMah deyi» ««irn):

1
Nisa Sur. 24

I
îbn Cerîr (6/571), bn Ebî Hatim 3/916 (5111) ve Taberânî (11772).

’ Nisâ Sur. 24

« bn Ebî eybe (4/268) ve bnu'I-Münzir (1579).

5 Nisâ Sur. 24
* bn Ebî Hatim 3/915 (5106).

7 Nisâ Sur. 24
4 bn Cerîr (6/574).

» Nisâ Sur. 24
10 bn Cerîr (6/574).

” Nisâ Sur. 24
II bn Eb eybe (4/268).
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"Muhsanlk, nikahlanp evlenerek ve iffetli kalarak olmak üzere iki ekilde olur

"

buyurmutur.

bn Ebî Hatim der ki: "Babam bunun münker bir hadis olduunu

söylemitir.”’

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn ihâb'a: “.UJi buyruunun

anlam sorulunca öyle demitin "Bu âyetle evli olan kadnlarla kocalan

henüz mevcutken ve kendileriyle evli iken evlenmek haram klmtr. ffetli

olan hür veya cariye kadnlar da âyette zikredilen muhsan kavram içinde yer

alr. Bunlar da kendileriyle bir nikah akdi yaplmadan veya cariye olarak elde

edilmeden kimseye helal olmazlar. Muhsanlk evlenmekle ve iffetli kalmakla

olmak üzere iki ekilde olur. Bir nikah akdi yaplmadan veya cariye olarak

elde edilmeden hür olsun cariye olsun bu kadnlar kimseye helal olmazlar.” 5

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, Kuriân'da

geçen muhsan ifadelerinin tümünü, sâd harfini esre ile "oluap^lj” eklinde

okumutur. Sadece Nisa Sûresi'ndeki bu ifadeyi sâd harfini fetha/üstün ile,

".LiIJl ^ cjüüJij”4 eklinde okumutur. 5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti, sâd harfini

fetha/üstün ile, “.lJi eklinde okumutur. Yahya b. Vessâb ise,

sâd harfini esre ile, “cLoadij" eklinde okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Esved bu ifadeyi bazen "otiküii”7

eklinde sâd harfini fetha ile, bazen de “oü-apdb” eklinde sâd harfini esre

okumutur.

Abd b. Humeyd, ikrime'den bildirin "Sahip olduklarnz hariç, evli

kadnlar da size haram klnd ..."
1

âyeti Muâze adnda bir kadn hakknda

’ bn Ebî Hatim 3/915 (5105). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (797) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
J
Nisâ Sur. 24

3 bn Cerîr (6/573).

3 Nisâ Sur. 24
5 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 610).
6
Nisâ Sur. 24

7 Nisâ Sur. 24
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nazil olmutur. Muâze, Sedûs oullarndan ucâ' b. el-Hâris adnda bir

ihtiyarla evliydi ve kumas da vard. Muâze'nin bu yal kocadan erkek

çocuklan da olmutu. uca' bir ara ailesine erzak getirmek üzere Hecer’e

gittiinde Muâze’nin yanna amcaoullanndan biri urad. Muâze: “Beni

ailemin yanna götür; zira bu ihtiyardan bana bir hayr yok" deyince

amcastolu onu alp yola koyuldu. Ancak yola çklar ucâ’nn geri dönüüne

denk geldi. ucâ’ durumu görünce Allah Resûlü'ne (uiUahu deyt «eseUam) geldi ve:

“Ey Allah'n Resûlü ve Araplann en hayrls! Recep aynda eime erzak almak

için çktm. Gittiimde beni kendisine yaklatrmyordu. Kadnlar da en güçlü

kiiyi bile yenecek güçtedirler. Benim gibi srt kambur birinden sonra genç

birini buldu ve birbirlerini arzuladlar" dedi. Bunun üzerine Resûlullah toiUthu

aleyhi mailem): "Onlar bana getirin! Eer adamla ilikiye girmise onu recmedin.

Aralarnda bir iliki olmamsa da onu yal kocasna döndürün" buyurdj.

Bunun üzerine Mâlik b. ucâ' ile Muâze'nin kumasnn olu peinden çk p

kendisini aradlar. Onu bulduklannda da geri evine getirdiler.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Abide es-Selmânî: "...Allah'n size emri budur ..."
2 buyruunu

açklarken: “Dört kadna kadar evlenmenizin helal klnmasdr" demitir.

3

bn Cerîr, Abide vastasyla Ömer b. el-Hattâb’tan bu benzerini zikreder.

4

lönu'l-MünzVin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Allah'n size emri budur..."5 buyruunu açklarken: “Birden dörde kadar

kadnla evlenebilmedir" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre brahim: "...Allah'n size emri budur..."7 buyruunu açklarken: “Yüce

Allah'n size haram kld kadnlardr" demitir.®

’ Nisa Sur. 24
2
Nisa Sur. 24

3 bn Cerîr (6/569), bnu'l-Münzir (1582) ve îbn Ebî Hatim 3/917 (5117).

4 ibn Cerîr (6/569).

i Nisa Sur. 24

* bnu'l-Münzir (1581).

7 Nisa Sur. 24
8 bn Cerîr (6/579), bnu'l-Münzir (1583) ve bn Ebî Hatim 3/917 (5118).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: lafzyla»

elif harfini dammeli/ötreli, hâ harfini de esreli bir ekilde okumutur.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: Js-V' lafzyla, elif

ile hâ harflerini fethal/üstünlü bir ekilde okumutur.

ibn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik’ten bildirir: Kuriân'da "«.Ij*" ifadelerinin tümü iki

âyet dnda hep "fU" yani ötesine gitme, ötesini arama, haddi ama

anlamnda kullanlmtr. Bu iki âyet de: "...Bunlarn dnda kalanlar ise,

iffetli yaamak ve zina etmemek artyla mallarnzla istemeniz size helâl

klnd ..."

1

âyeti ile: "Bunun baka bir ey steyenlerse, onlardr haddi

aanlar"3 âyetidir. Bu âyetlerde de ".ijj" ifadeleri "bunun dnda, bundan

baka" anlamlanndadr .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bunlardan

bakas... size helal klnd ..."5 buyruunu açklarken: "Beten aas size

helal klnd, anlamndadr"' demitir.

6

bn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n

size emri budur. Bunlardan bakas... size helal klnd ..."7 buyruunu

açklarken öyle demitin "Allah'n emrettiinden kast (bir önceki âyette)

haram klnan akrabalardr. Bunlardan bakas ifadesinden kast da bu

akrabalar dndaki kadnlardr."8

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Atâ: "...Bunlardan bakas... size helal

klnd ..."9 buyruunu açklarken: "Bunlardan bakas ifadesinden kast (bir

önceki âyette) zikredilen akrabalardnda kalanlardr" demitir.

10

1

Ebû Cafer, Hamza, Kisâî, Halef ve Hafs da bu ekilde okumulardr. Dierleri ise

"W lafzyla okumulardr. en-Ner (2/187).

1
Nisa Sur. 24

3 Mü'minûn Sur. 7

* bn Ebî Hâlim 3/917 (5120).

5 Nisa Sur. 24
6 bn Cerîr (6/581) ve bn Ebî Hâtim 3/918 (5123).
7 Nisâ Sur. 24

* Beyhakî 3/917(5121).

s Nisâ Sur. 24
,abn Cerîr (6/581).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde: “...Bunlardan

bakas... size helal klnd../’ buyruunu açklarken: “Bunlardan bakas

ifadesinden kast, kiinin eleri dnda sahip olduu kadnlardr" demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abîde es-Selmânî: “...Bunlardan

bakas... size helal klnd ..."3 buyruunu açklarken: “Bunlardan bakas

ifadesinden kast, kiinin odalk olarak edindii cariyeleridir" demitir .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: ££
’’5 buyruunu açklarken: “Nikah kymak ve

iffetli olup zina etmemek, anlamndadr" demitir .

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs’a âyette geçen "Sifâh"

ifadesinin anlam sorulunca: “Zina, anlamndadr" demitir.

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Nehhâs, Nâsih’de bildirdiine

göre ibn Abbâs: "...Onlardan faydalanmanza karlk kararlatnlm olan

mehirlerini verin ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir Kii bir kadnla

evlendii 2aman onunla bir defa ilikiye girdikten sonra mehrinin tümünü

ona vermesi gerekir. Burada faydalanmadan kast, kadnla ilikiye girmektir.

"Kadnlara mehirlerini gönül holuuyla verin ..."9 buyruu da bunu ifade

etmektedir.

10

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “slam'n ilk dönemlerinde

kadnlarla muta nikah yaplrd. Kii bazen uzak bir bölgeye gittii zaman

ihtiyaçlann görecek ve eyalanna bakacak birine ihtiyaç duyard. Gittii

yerde iini bitirene kadar da bir kadnla evlenir, bu kadn onun ihtiyaçlann

görür ve eyalanna göz kulak olurdu" demitir. Aynca bn Abbâs bu âyeti:

’ Nisâ Sur. 24
1 bn Cerîr (6/582) ve bnu'l-Münzir (1584)

J Nisâ Sur 24

* bn Ebî Hatim 3/918 (5122).

’ Nisâ Sur. 24

6 bn Cerîr (6/584), bnu'l-Münzir (1586, 1587) ve bn Ebî Hâtim 3/918 (5125, 5127).

7 bn Ebî Hâtim 3/918 (5128).

* Nisâ Sur. 24
9 Nisâ Sur. 4

10 bn Cerîr (6/585), bnu'l-Münzir (1591), bn Ebî Hâtim 3/919 (5131, 5133) ve Nehhî-s

<sh. 329).
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- - J»! J| li» (=Belirlenen süre zarfnda onlardan

faydalanmanza karlk...)” lafzyla okumu ve öyle demitir. Bu âyeti:

"...ffetli yaamak ve zina etmemek artyla ..."
1 buyruu neshetmitir.

Nikah (ihsân) da erkein elindedir. Kadn diledii zaman yannda tutar

diledii zaman da boar. 2

Taberânî ve Beyhakî, Sünen ’de bn Abbls’tan bildirir: “slam’n ilk

dönemlerinde kadnlarla muta nikah yaplrd. Bu âyet de: " a 4j * ~ip T . . . . |

^ d (=Belirlenen süre zarfnda onlardan faydalanmanza karlk...)"

lafzyla okunurdu. Kii uzak bir beldeye gittii ve tand olmad zaman

ihtiyaçlarn görüp eyalarna bakmas için orada kalaca süre zarfnda bir

kadnla evlenirdi. "Analarnz, kzlarnz, kzkardeleriniz, halalarnz,

teyzeleriniz, karde kzlar, kzkarde kzlar... size haram klnd ..."3

âyetiyle de muta türü evlilik yasakland. "Ancak eleri ve ellerinin altnda

bulunan cariyeleri bunun dndadr...”4 âyeti de bunu dorulamaktadr.

Bunlar dnda kalan kadnlar ve evlilikler de haram klnd.5

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Enbârî, Mesâhiföe ve Hâkim'in deiik

kanallardan bildirdiine göre Ebû Nadra öyle demitir: bn Abbâs'a:

“...Onlardan faydalanmanza karlk kararlatnlm olan mehirlerini

verin ..."
6
âyetini okuduumda kendisi bunu: J*-! JJ ,>*1- ^ Ui

(^Belirlenen süre zarfnda onlardan faydalanmanza karlk...)" lafzyla

okudu. Ona: "Ama biz böyle okumuyoruz!" dediimde: "Vallahi Yüce Allah

âyeti bu ekilde indirdi” karln verdi.
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde'den bildirir: Ubey b. Ka’b’n

kraatinde bu âyet: “JLu, jo-1 J| -u fjüiLLi (=Belirlenen süre zarfnda

onlardan faydalanmanza karlk...)” eklindedir.
8

’ Nsâ Sur. 4
1 bn Ebî Hatim 3/919 (5130).

3 Nisâ Sur. 23
4 Müminûn Sur. 6, Meâric Sur. 30
5 Taberânî (10782) vc Beyhakî (7/205, 206).

‘ Nisâ Sur. 24
7 bn Cerir (6/587) ve Hâkim (2/305, "sahîh").

8 bn Cerir (6/588).
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ibn Ebî Dâvud, Mesâhifte, Saîd b. Cübeyr'den bildirir. Ubey b. Ka’b’rn

kraatinde bu âyet: jr\ j| ** Ö (= Belirlenen süre zarfnda

onlardan faydalanmanza karlk... )" eklindedir.’

Abdurrezzâk, Atâ’dan bildirir: bn Abbâs’n bu âyeti: " 4j Ui

eklinde okuduunu iittim. Aynca bn Abbâs öyle demitir Ubey b.

Ka’b'n kraatinde ise bu âyet: "<4—» jp-l jj i* fiiîiLLi ul (=Belirlenen sü'e

zarfnda onlardan faydalanmanza karlk...)” eklindedir.
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “...Onlardan

faydalanmanza karlk kararlatrlm olan mehirlerini verin ..."5

buyruunu açklarken: "Bundan kast muta nikahdr” demitir.4

bn Cerlriin bildirdiine göre Süddî bu buyruu açklarken öyle demitir:

"Burada kast muta nikahdr. Kii belirli bir süreyi art koarak bir kadnla

evlenir. Süre bitiminde kadn üzerinde hiçbir hakk kalmaz ve kadnn onurla

ilikisi biter. Ancak kadnn hamile olup olmad belli olana kadar beklemesi

gerekmektedir. Bu ekilde evlenenler birbirlerine mirasç olamazlar.” 5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Resûluliah’la (sdiaiiahu aleyhi veseiiem) savaa çkar, ancak kadnlanmz

yanmzda olmazd. Allah Resûlü'ne Maiieim aleyhi «senem): “Kendimizi hadm edelim

mi?" diye sorduumuzda bizi bundan alkoydu ve bir giysi karlnda olsa

dahi belirli bir süreye kadar kadnlarla evlenmemize ruhsat verdi" dedi ve:

"Ey iman edenler, Allah'n sizin için helal kld güzel eyleri haram

klmayn ..."
6
âyetini okudu.7

Abdurrezzâk, Ahmed ve Müslim, Sebre el-Cühenî’den bildirir. Mekke’nin

fethedildii yl Resûlullah (saiiaiiahu aieyti ns««n> muta nikah yapmamza izin verdi.

Kabilemden bir adamla birlikte darya çktk. Ben arkadamdan daha

yakklydm. Arkadam da çirkin biriydi. Herbirimizde de birer giysi vard.

’ bn Ebî Dâvud (sh. 53). Übey'yin bu kraati âz bir kraattir.
J Abdurrezzâk (14022).

> Nisa Sur. 24

* bn Ceîr (6/586).

s bn Cerîr (6/586).

6 Mâide Sur. 87
1 Abdurrezzâk (14048), bn Ebî eybe (4/294), Buhârî (5075) ve Müslim (1404).
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Benim giysi eski, arkadamn giysisi ise yeni ve yumuackt. Mekke'nin üst

taraflarna ulatmzda deve yavrusuna benzeyen bir kz gördük. “Birimizle

muta yapmaya ne dersin?" dediimizde: “Karlnda bana ne vereceksiniz?”

diye sordu. Bunun üzerine her birimiz elindeki giysiyi göstermek üzere

serdik. Sonrasnda her ikimize bakmaya balad. Kadn bana baknca,

arkadam: “Bunun giysisi eski ve yrtktr. Benim ise giysim yeni ve

yumuacktr” dedi. Kadn: “Bunun da giysisi fena deil” karln verdi.

Sonrasnda onunla muta nikah yaptm. Resûlullah (saüaiiahu aleyhi veseflem) bunu

yasaklayncaya kadar da onunla evli kaldm.
1

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim, Sebre'den bildirir: Resûlullah’n (daHdu

»leyti «senem) iki Rükn ile (Kâbe) kapsnn arasnda durup öyle dediini iittim:

“Ey insanlar! Size muta nikah yapmanz konusunda izin vermitim. Bilin ki

Yüce Allah böylesi bir nikah kyamet gününe kadar haram klmtr. Onun için

yannda böylesi bir evlilikten kadn olan kii onu braksn ve ona verdiinden

bir ey almasn.”
2

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim, Seleme b. el-Ekva'dan bildirir:

“Resûlullah MaHAu aleyhi vEsdiem) Evtâs savann olduu yl üç gün muta nikahnn

yaplmasna izin verdi. Daha sonra ise bunu yasaklad.”3

Ebû Dâvud, Nâsih’e, bnu’l-Münzir ve Nehhâs’n Atâ vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: “...Onlardan faydalanmanza karlk

kararlatrlm olan mehirlerini verin ..."

4

buyruunu açklarken öyle

demitir: Bu âyet, "Ey Peygamber! Kadnlar boayacanzda, onlar

iddetlerini gözeterek boayn..." 3
, "Boanm kadnlar kendi kendilerine üç

ay hâil (hayz veya temizlik müddeti) beklerler..."
6

, ve: "Kadnlarnz

içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt

ederseniz, onlarn bekleme süresi üç aydr ..."
7
âyetiyle neshedilmitir.

8

1

Abdurrezzâk (14041), Ahmed 24/63, 64 (15346) ve Müslim 1406 (20).

1 bn Ebî eybe (4/292), Ahmed 24/68, 69 (15351) ve Müslim 1406 (21).

3 îbn Ebî eybe (4/292), Ahmed 27/84 (16552) ve Müslim 1405 (18).

4 Nisâ Sur. 24
5 Talâk Sur. 1

6
Bakara Sur. 228

7 Talâk Sur. 4

* bnu l-Münzir (1594) ve Nehhâs (sh. 325, 326).
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Ebû Dâvud, Nâsih’de, bnu'l-Münzir, Nehhâs ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Miras âyeti muta nikahn neshetti" demitir.

1

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn Mes'ûd:

"Talak, sadaka, iddet ve miras ile ilgili âyetler muta nikahn neshetti"

demitir .

2

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Hz.Ali’den bildirin "Ramazan orucunu farz

klan âyet, dier tüm orunlarn hükmünü neshetti. Zekat farz klan âyet

sadaka namna verilecek tüm eyleri neshetti. Talak, iddet ve miras âyetleri

de muta nikahn neshetti. Kurban kesme hükmü de kurban namna yaplan

dier tüm kesimlerin hükmünü neshetti.”3

Abdunrezzâk, Ebû Dâvud, Nâsih'de ve bn Cerîriin bildirdiine göre

Hakem'e, (muta nikahyla ilgili) bu buyruun neshedilip edilmedii sorulunca:

“Hayr, neshedilmedi” dedi. Hz. Ali ise: “âyet Ömer muta nikahn

yasaklamasayd, hain kiilerden baka zina eden olmazd” demitir/

Buhârî, Ebû Cemre'den bildirir: bn Abbâs'a muta nikah konusu sorulunca

bu yönde ruhsat verdi. Bir azatls: “Buna ruhsat verildii zamanlarda

kadnlann says azd ve skntl bir durum vard" deyince, bn Abbâs: "Evet,

öyleydi" karln verdi .

5

Beyhakî, Hz. Ali'den bildirin "Muta nikah evlenme imkan bulamayanlar

içindi. Nikah, talak, iddet ve kan koca arasnda miras âyetleri nazil olunca

muta nikah neshedildi.”
6

Nehhâs’n bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, bn Abbâs’a: "Sen ne dediini

bilmiyorsun! Zira Resûiullah (sbIIjUhHu aleyhi reseller») muta nikahn yasaklad”

demitir.

7

’ bnu'l-Münzir (1597), Nehhâs (sh. 326) ve Beyhakî (7/207).

1 bnu'l-Münzir (1597), Nehhâs (sh. 326) ve Beyhakî (7/207).

5 Abdurrezzâk (14046) ve bnu'l-Münzir (1596).

* Abdurrezzâk (14029) ve bn Ccrîr (6/588).

4 Buhârî (5116).

6 Beyhakî (7/207).

? Nehhâs <sh. 327, 328).
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Beyhakî, Ebû Zerden bildirir: "Muta nikah Resûlullah'n (sayiahu aiayti vajeiiem)

ashabna üç gün için helal klnd. Daha sonra Resûlullah (niiaiiahu aleyhi meiiem) bunu

yasaklad.”
1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz.Ömer bir hutbe verip öyle dedi:

"Resûlullah Uaiyiefo aieytu veseiiam) yasaklamken bazlanna ne oluyor da hâlâ öylesi

bir nikahla evleniyorlar? Böylesi bir nikahla evlenen biri bana getirilirse bilin ki

onu recmederim!”2

Mâlik, Abdurrezzâk, Ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn

Mâce'nin Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre Resûlullah (ssMahu nfer*»

Hayber savanda muta nikah ile ehli eeklerin etini yasaklamtr.
3

Mâlik ve Abdurrezzâk, Urve b. ez-Zübeyriden bildirir. Havle binti Hakîm,

Ömer b. el-Hattâb’n yanna girip: "Rabîa b. Ümeyye bir kadnla muta

nikahyla evlendi ve ondan çocuu oldu” deyince, Ömer ridasn peinde

sürüyerek endieli bir ekilde çkt ve: “Bu muta konusunda bana bir dava

gelirse bunu yapan recmedeceim!” dedi .

4

Abdurrezzâk, Hâlid b. el-Muhâciriden bildirir. bn Abbâs insanlara muta

nikah yapma yönünde ruhsat verince, bn Ebî Amre el-Ensârî: "Ey bn Abbâs!

Ne yapyorsun öyle?” diye sordu. bn Abbâs: "Muttakilerin imam
hayatteykcn böylesi bir nikah yaplyordu" karln verdi. Bunun üzerine

bn Ebî Amre: “Allahm bizi bala! Lein, kann ve domuz etinin zorunlu

durumlarda yenilmesi gibi muta nikah da zorunlu bir durum için helal

klnm bir eydi. Ancak Yüce Allah bu konuda son hükmünü verdi” dedi .

5

ibn Ebî eybe, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: "Vallahi muta nikahna sadece

üç gün ruhsat verilmi daha sonra Resûlullah Csaiiniiahu aleyh' reseiiem) yasaklamt.

Böyle bir ey daha sonra Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vaseiiim) hayatta iken yaplmad,

daha önce de yaplm deildi .”6

' Beyha kî (7/207).
1

Beyhakî (7/206).

' Mâlik (2/542), Abdurrezzâk (14032), bn Ebî eybe (4/292), Buhârî (5115), Müslim

(1407), Tirmizî (1121), Nesâî (4334) ve bn Mâce (1961).

4 Mâlik (2/542) ve Abdurrezzâk (14038).

s Abdurrezzâk (14033).
4 bn Ebî eybe (4/293).
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bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: “Ömer, muta nikah ile

hacdaki muta olmak üzere iki mutay yasaklad.”

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Tehzîb'de Nâfi'den bildirir: bn Ömer'e muta

nikah sorulunca: ‘‘Haramdr” karln verdi. Kendisine: “Ama bn Abbâî

yaplabilecei yönünde fetva veriyor” denilince de: “Ömer, zamannda açkça

bunu dile getirseydi ya!” karln verdi.’

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer öyle demitin “Kii ancak slam’n

emrettii bir ekilde evlilik yapabilir ve evlenecei kadna mehrini verir. Kan

koca da birbirlerine mirasç olurlar. Oysa muta nikahnda erkek belirli bir süre

için kadnla evlenir ve ikisinden biri öldüü zaman birbirlerine mirasç

olmazlar.”
1

bn Cerîr, Tehzîb’de, bnu’l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, Saîd b.

Cübeyrîden bildirir: bn Abbâs'a: ‘‘Sen ne yaptn öyle? Muta nikah yönündeki

fetvan dört bir yana ulat ve airler bunu dillerine dolad!” dediimde:

“airler ne diyorlar ki?” diye sordu. “airler

ihtiyarn oturmas uzaynca dedim ki:

Ayaktayken Ihn Ahhâs ’m fetvasn kullanmak ister misin?

Sahah olup insanlar darya dökülene kadar

Seni honut edecek genç hir kt2a ne dersin?" diyorlar” karlm
verdiimde öyle dedi: “nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Vallahi ben ne bu

ekilde fetva verdim, ne de fetvamla böyle bir eyi kasdettim. Ben zorda

kalan kii için bu yönde fetva verdim.” Baka bir lafzda: “Mutay helal

klmam, Yüce Allah’n lei, kan ve domuz etini (zorunluluk halinde) helal

klmas gibidir” eklinde geçer.3

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in Atâ vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs öyle demitir “Allah, Ömer'e rahmet etsin! Muta Yüce Allah’n,

Muhammed (aiielihu aleyhi veseiierr) ümmetine ihsan ettii bir rahmetten baka

’ ibn Ebî eybe (4/293).
1

Beyhakî (7/207).

3 Ibnu‘l-MünziT (1593), Taberânî (10601) ve Beyhakî (7/205).
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deildi. âyet Ömer bunu yasaklamasayd hain olanlardan baka kimse

zinaya bavurmazd. Muta nikah Nisâ Sûresi'ndeki: "...Onlardan

faydalanmanza karlk kararlatnlm olan mehirlerini verin..."’

buyruuyla sabittir ve erkein kadnla belirlenen zamana kadar evli

kalmasdr. Böylesi bir evlilikte kan koca birbirine varis olmaz. Süre

bitiminden sonra evlilie devam etmek isterlerse bir sakncas olmaz. Süre

bitiminde aynlmalannda da bir saknca yoktur. Süre bittii zaman aradaki

nikah da düer." Atâ der ki: “bn Abbâs’n muta nikahn hâlâ helal saydn
iittim."

2

bnu'l-Münzir, e-erîd’in azatls Ammâr’dan bildirir: bn Abbâs’a: "Muta

bir zina mdr, yok da bir evlilik midir?" diye sorduumda: "Ne zina, ne de bir

evliliktir" karln verdi. "O zaman nedir?" diye sorduumda: "Yüce Allah’n

ifade ettii gibi mutadr, faydalanmadr" dedi. Ona: "Bunda kadnn

beklemesi gereken bir iddet var mdr?" diye sorduumda: "Bir hayzlk

dönemi iddet bekler" dedi. "Böylesi bir birliktelikte kar koca birbirine mirasç

olur mu?" diye sorduumda: "Hayr, olmazlar" dedi .
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Kararlatrlm olan

mehirlerini verin...”
4 buyruunu açklarken: "Az olsun, çok olsun bir mehir

üzerinde anlan ve buna raz olun" demitir.

ibn Cerîr, Hadramî’den bildirir: Önceleri bazlar mehrin tamamnn

verilmesini art olarak görürlerdi. Ancak bazen kii zor bir duruma veya

skntya düebiliyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Mehir belirlendikten

sonra karlkl anlamanzda size bir günah yoktur...” 5 buyurdu .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs, Nâsih’de Ali vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mehir belirlendikten sonra karlkl

anlamanzda size bir günah yoktur...”7 buyruunu açklarken öyle

’ Nisâ Sur. 24
J Abdurrezzâk (14021. 14022) ve bnu'l-Münzir (1590).

3 bnu'l-Münzir (1592).
4 Nisâ Sur. 24
5 Nisâ Sur. 24
6 bn Cerîr (6/589, 590).

1 Nisâ Sur. 24
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demitir: “Erkek kadna mehrin tamamn verir, sonra aynlp devam etme

konusunda kadn muhayyer brakr.”
1

Ebû Dâvud, NasiJ’de bildirdiine göre bn ihâb bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Nikah hakknda nazil olmutur. Nikahta mehir belirlendikten sonra

bunun arttnlmas veya düürülmesi konusunda karlkl anlamada bir

saknca olmaz.”

Ebû Dâvud, Nâsih’de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabîa bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Burada bahsedilen ey mehrin belirlenmesinden

sonra kadnn bu mehiri düürmesi veya bir ksmn kocasna vermesidir.”
2

ibn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: “Kadnn bu

mehirden bir ksmn düürmesinin mahzuru yoktur" demitir.
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir: Kii

muta nikahyla evlendii kadna mehrini verdikten sonra süre bitiminde

iddeti bitmeden: “u süreye kadar u kadar mehirle yine seninle evli kalalm”

deyip karlkl anlamalannda bir saknca olmaz .

4

^ iij ^
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"Sizden, hür mümin kadnlarla evlenmeye güç yetiremiyen

kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsn. Allah

sizin imannz çok iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz.

’ br Cerir (6/590, 591), bnul-Münzir (1599) ve bn Eb' Hatim 3/920 (5136).
3

Beyhakî 3/920 (5137).

3 bn Cerir (6/591).

4 bn Cerîr (6/590).
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Onlarla, zinadan kaçnmalar, iffetli olmalar ve gizli dost

tutmam olmalar halinde, velilerinin izniyle evlenin ve

örfe uygun bir ekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde

fuhu yaparlarsa onlara, hûr kadnlarn cezasnn yans
uygulanr. Cariye ile evlenmedeki bu izin içinizden, günaha
girme korkusu olanlaradr. Sabretmeniz ise sizin için daha
hayrldr. Allah balar ve merhamet eder." (N;.â Sur. 25)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen*de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Sizden, hür mümin kadnlarla evlenmeye güç

yetiremiyen kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsn. Allah sizin

imannz çok iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onlarla, zinadan

kaçnmalar, iffetli olmalar ve gizli dost tutmam olmalar halinde,

velilerinin izniyle evlenin ve örfe uygun bir ekilde mehirlerini verin.

Evlendiklerinde fuhu yaparlarsa onlara, hür kadnlarn cezasnn yars

uygulanr. Cariye ile evlenmedeki bu izin içinizden, günaha girme korkusu

olanlaradr. Sabretmeniz ise sizin için daha hayrldr ..."
1

âyetini açklarken

öyle demitir: “Hür olan bir kadnla evlenme imkan olmayan kii iffetli olan

gizli ve açk bir ekilde zinaya bulamam, kendine dost edinmemi olan

müminlerin ellerinin altnda bulunan cariyelerle evlensin. Cariye hür olan

biriyle evlendikten sonra zina edecek olursa hür kadna verilen celd (krbaç)

cezasnn yans kendisine uygulanr. Böylesi bir izin de zinaya bulama

korkusu tayanlar içindir. Hür bir kadnla evlenme imkan olan kiinin bunun

yerine cariye ile evlenme hakk yoktur. Yine de imkanszlktan dolay cariye ile

evlenmek yerine sabretmek daha hayrldr." 2

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Haan (-1 Basrî)'den bildirir:

“Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vEsaiM hür kadnn üzerine cariyeyle evlenmeyi, cariyenin

üzerine de hür kadnla evlenmeyi yasaklad. Hür bir kadnla evlenme imkan

olan kiinin cariyeyle evlenmemesi gerektiini söyledi."3

1

Nisa Sur. 25
1 bn Cerîr (6/592, 596, 603, 611, 613, 614, 618), bnul-Münzir (1601, 1602, 1635), bn

Ebî Hâtim 3/920-922, 924 (5139, 5141, 5145, 5152, 5153, 5155, 5160, 5163-5165) ve Beyhakî

(7/173).

* Abdurrezzâk (13099, 13101), bn Ebî eybe (4/148) ve bn Cerîr (6/597).
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Abd b. Humeyd, Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Mücâhid'den

bildirir Yüce Allah: "Sizden, hür mümin kadnlarla evlenmeye güç

yetiremiyen kimse, ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsn ..."
1

buyruunda hür kadnla evlenmek için maddi imkan olmayan kiinin mümin

bir cariyeyle evlenmesini söylemitir. Devamnda: "...Sabretmeniz ise sizin

için daha hayrldr..."
2 buyurarak kiinin, cariye ile evlenmekten kaçnp

içinde bulunduu duruma sabretmesinin de helal ve caiz olduunu

bildirmitir.

3

bn Cerir ile bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah’a, hür olan

birinin cariye bir kzla evlenmesi konusu sorulunca: "âyet hür bir kadnla

evlenme imkan varsa cariye ile evlenemez” dedi. Kendisine: "Peki, ya

cariyeye ak olup onu sevmise?" diye sorulunca: "âyet zinaya bulama

endiesi tayorsa o zaman onunla evlenebiliri' dedi .

4

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Yüce Allah cariye ile

evlenmeyi, hür kadn ile evlenme imkan olmayan ve zinaya bulamaktan

korkan kiiler için helal kld" demitir .

5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Yüce

Allah'n bu ümmete ihsan ettii kolaylklardan biri de kiinin durumu iyi olsa

da cariye, Hristiyan ve Yahudi kadnlar ile evlenebilmesidir" demitir.
6

ibn Ceririin bildirdiine göre Süddî: "pist» 7 buyruunu:

"Cariyelerinizden" eklinde açklamtr .

8

Abdunrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Beyhakî, Mücâhid'den

bildirin Müslüman erkein, Ehli kitab'n cariyeleriyle evlenmesi doru

’ Nisâ Sur. 25
‘
Nisâ Sur. 25

5 bn Cerîr (6/596, 617), bnu'l-Münzir (1601, 1602, 1635) ve Beyhakî (7/174).
* bn Cerîr (6/593, 594) ve bnu’l-Münzir (1609).

5 bnu'l-Münzir (1604).
6 bn Ebî eybe (4/147) ve bnu'l-Münzir (1606).

7 Nisâ Sur. 25
8 bn Cerîr (6/596).
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deildir. Zira Yüce Allah: "...Ellerinizdeki mümin cariyelerinizden..."'

buyurur.

2

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Müslüman

cariyeyle evlenme izni hür bir Müslüman kadnla evlenmeye gücü

yetmeyenler içindir” demitir.

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bu ümmetin

erkeklerine Ehl-i Kitab’dan olan kadnlarla evlenmelerine ruhsat verilmi,

ancak cariyeleriyle evlenmelerine izin verilmemitir" demitir.

4

bn Ebîeybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hür olan erkek,

ancak bir tane cariyeyle evlenebilir” demitir.

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Katâde: "Yüce Allah hür bir kadnla

evlenmeye gücü yetmeyen ve zinaya düme endiesi tayan kiiye bir

cariyeyle evlenmeyi helal kld” demitir.

6

bn Ebî Hâtim, Mükâtil b. Hayyân'dan bildirir: Yüce Allah giri olarak:

"...Allah sizin imannz çok iyi bitir. Hepiniz birbirinizdensiniz ..."7

buyurmu, müslümanlarn birbirlerinden ve karde olduklann belirtmitir .

8

î«9
Ibnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Süddî:

buyruunu: "Bu cariyelerle efendilerinin izniyle ve mehirlerini vererek

evlenin” eklinde açklamtr.

10

bn Cerîr, ibn Abbâs'tan bildirir: ffetli olmayan cariyelerden kast, zinay

açkça yapan cariyelerdir. Dost edinenler de gizlice kendileriyle ilikiye

girdikleri dostlar edinenlerdir. Cahiliye döneminde insanlar zinann açkça

1

Nisa Sur. 25
3 Abdurrezzâk (13106), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 619), bn Ebî eybe (4/160) ve Beyhakî

(7/177).

* bnu’l-Münzir (1610) ve Beyhakî (7/175).

4 bn Ebîeybe (4/160).

5 bn Ebî eybe (4/147) ve Beyhakî (7/173).
4 bn Ehî eybe (4/147).

1 Nisâ Sur. 25
8 bn Ebî Hatim 3/921 (5147, 5148).

9 Nisâ Sur. 25
,0
bnu’l-Münzir (1612, 1613).
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yaplmasn haram, gizliden yaplmasn ise helal sayarlar ve: "Açkça ilenen

zina rezilce bir eydir ancak gizlice yaplanda bir saknca yoktur” derlerdi.

Bunun hakknda Yüce Allah: "...Kötülüklerin açna da gizlisine de

yaklamayn..."’ buyurmutur.
1

bn Ebî Hatim, Hz.Ali’den bildirir: Resûlullah (saiidlahu ateyhi »eseitan) buyurdu ki:

"Yüce Allah: 'i^"î buyurur ki burada muhsan olmaktan kast kadnm

Müslüman olmasdr." Ali der ki: “Böylesi bir kadn zina etmesi halinde celd

(krbaç) cezas alr.”

bn Ebî Hatim bu hadisin münker olduunu söylemitir.
1
’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd’a kocas olmayan bir cariyenin zina etmesi

sorulunca: “Ceza olarak elli denek atanm” dedi. Kendisine: “Ancak henüz

(evlenip) muhsan olmam” denilince de: “Müslüman olmas onun muhsan

olmasdr” karln vermitir.5

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bn Ömer, evli olmayan cariyenin zina

etmesi konusunda: “Zina eden evli kadna verilen cezann yans kadar

denek atlr" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: “ fys
"

lafzyla elif harfini fethal bir ekilde okumu ve: “Müslüman olmas muhsan

olmas demektir” demitir.

bn CerVin bildirdiine göre ibrâhîm(-i Nehaî) bu âyeti: " ll>|9
” lafzyla

okumu ve: “Müslüman olduklan zaman” eklinde açklamtr.6

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu

âyeti: “ bj» ” lafzyla okumu ve: “Müslüman olduklan zaman” eklinde

’ Erîâm Sur. 151
1 bn Cerir (6/603).

3 Niisâ Sur. 25

* ibn Ebî Hatim 3/923 (5157). bn Kesir, Tefsir (2/22S) derki: "snadnda zayflk

vardr. smi zikredilmemi raviler vardr ve böylesi bir hadis hüccet saylmaz."
s Abdurrezzâk (13604), bn Cerîr (6/609), bnu'l-Münzir (1621) ve Taberânî (9691).

• bn Cerîr (6/610).
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açklamtr. Mücâhid ise: l>j»" lafzyla okumu ve: "Muhsan

olmasndan kast evlenmesidir. Zira evli deilse ona had de yoktur" demitir.
1

bnu'l-Münzir, Ibn Merdûye ve Diyâ, el-Muhtâre'de bildirdiine göre bn
Abbâs bu âyeti: fy»" lafzyla okumu ve: "Cariye evlendii zaman

muhsan olur. Zira evli olmayan cariyeye zina halinde denek atlmaz"

demitir.

2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah:

‘'...Evlendiklerinde fuhu yaparlarsa onlara, hür kadnlarn cezasnn yars

uygulanr..."9 buyurmutur. O halde evlenmedikçe kendisine had

uygulanmaz.4

Saîd b. Mansûr, bn Huzeyme ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (ssUoBahu »Mi rsuUrn): "Biriyle evlenmediktet sonra zina eden

cariyeye had yoktur. Evlendikten sonra ise evli hür kadna verilen cezann

yansyla cezalandrlr" buyurmutur. bn Huzeyme ile Beyhakî: "Rivâyetin

merfû olarak rivayeti yanltr, dorusu mevkuf (sahabi sözü) olandr"

demilerdir.5

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " 3>js

^1" lafzyla okur ve: "Evlendikleri zaman..." eklinde açklard.
6

Abdurrezzâk ve Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Abbâs hür olan bir

erkekle evlenmedii sürece cariye için herhangi bir cezann olmadn
düünürdü. 7

Abdurrezzâk, Buhârî ve Müslim, Zeyd b. Hâlid el-Cühenî'den bildirir: Hz.

Peygamber'e Maibhu aleyhi veselM evli olmayan cariyenin zina etmesinin cezas

sorulunca: "Ona denek atn. Bir daha zina ederse bir daha denek atn. Bir

1

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 612).
1 bnu'l-Münzir (1619) ve Diyâ 10/156 (155).

3 Nisâ Sur. 25
* Saîd b. Mansûr (Tcfsîr, 616) ve bnu’l-Münzir (1618).

s Beyhakî (8/243), el-Ma'rife (6/364). bn ahin, i/e/'de (2/309) der ki: "Bu hadisin bn
Abbâs'a mevkuf olduu da söylenmitir. Abdullah b. mrân'dan baka da bunu ceyyid

gören yoktur."
6 bn Ebî eybe (4/394) ve bn Cerîr (6/611).

7 Abdurrezzâk (13618) ve Beyhakî (8/234).
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daha zina ederse yine denek atn. Bir daha zina etmesi halinde ise kldan bir ip

karlnda olsa dahi onu satn" buyurdu.
1

Satd b. Mansur ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik, zina

etmesi halinde evli veya bekar olsun cariyelerine haddi uygulard.
1

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirin Baz kraatlerde bu âyet: " 3] ^l ol»

£1 (=köle veya cariyeler zina ettikleri zaman)" eklindedir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Mes’ûd: "...Evlendiklerinde fuhu

yaparlarsa onlara, hür kadnlarn cezasnn yars uygulanr ..." 3 buyruunu

açklarken: "Elli denek atlr, ancak sürgün ya da recm cezas almazlar"

demitir.4

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hür olan

birine zina iftiras atan kölenin cezas krk denektir" demitir.5

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir "Âyetteki "cdili" ifadesi zina

anlamndadr."6

Tastî’nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a, "cüi"

ifadesini sorunca, bn Abbâs: "Günah anlamndadr" demitir. Nâfi’: "Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir

"Evet, bilirler. âirin:

Bakyorum da günaha girmenin eigindesin

Hakkn olmad halde dierleriyle üzerime gelmektesin" dediini iitmedin

mi?"7

’ Abdurrezzâk (13598), Buhâri (2555, 2556) ve Müslim (1704).
1 bnu’l-Münzir (1623).

3 Nisa Sur. 25
4 bnu’l-Münzir (1624).

5 Abdurrezzâk (13790) ve bnu’l-Münzir (1625).

‘ bn Cerîr (6/614).

7 el-tkân'da (2/91) geçtii üzere Tasti,
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Sabretmeniz ise sizin için daha hayrldr..."’ buyruunu açklarken:

"Cariyeyle de evlenmeyip sabretmedir" demitir.

2

bnu'l-Münzir, krime'den bildirir: “Evlenmeniz helal olmasna ramen
cariyeyle evlenmeyip sabretmeniz sizin için daha hayrldr; zira ondan olacak

çocuklarda köle edinilebilirler."3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken:

“Cariyeyle de evlenmeyip sabretmen çocuklarnn da köle olmamas

bakmndan daha hayrldr" demitir.
4

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Cariyeyle evlenen ile zina eden arasnda çok az bir fark vardr" demitir .

5

Abdurrezzâk da Ebû Hureyre ile Saîd b. Cübeyriden benzerini zikreder .

6

Abdurrezzâk ve ibn Ebî eybe, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirin “Köle biri

hür bir kadnla evlendii zaman yansn azat etmi olur. Hür erkek ise bir

cariyeyle evlendii zaman yansn köleletirmi olur." 7

bn Ebî eybe, Amir(-i a’bi)'den bildirir: "Cariye ile evlenmenin hükmü,

le, kan ve domuz etinin hükmü gibidir. Sadece zaruri durumlarda

yaplabilir.”
8

1

Nisâ Sur. 25
3 bnu'l-Münzir (1634).

3 bnu'l-Münzir (1633).

4 bn Cerîr (6/61 7) ve bn Ebî Hatim 3/925 (5166).

5 Saîd b. Mansûr ( Tefsir

,

620) ve bn Ebî eybe (4/146).

4 Abdurrezzâk (13100).

7 Abdurrezzâk (13103) ve bn Ebî eybe (4/147).

* bn Ebî eybe (4/148).
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"Allah size açklamak, sizden öncekilerin yollarn

göstermek ve tövbenizi kabul etmek ister. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, Allah, sizin tövbenizi

kabul etmek istiyor. ehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir

sapkla dümenizi istiyorlar. Allah sizden hafifletmek

ister. Çünkü insan zayf yaratlmtr/' (Ni»â Sur. 26-28)

bn Ebi’d-Dünyâ, Tevbe’de, bn Cerîr ve Beyhakî, uab’da bn Abbâs'ta

bildirin Nisa Sûresi'nde sekiz âyet var ki hepsi de bu ümmet için hayrdr ve

dünya üzerinde bulunan her eyden daha deerlidir. Bunlardan biri: “Allah

size açklamak, sizden öncekilerin yollarn göstermek ve tövbenizi kabul

etmek ister. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
”1

âyetidir.

kincisi: "Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. ehvetlerine uyanlar ise

sizin büyük bir sapkla dümenizi istiyorlar ..."
2

âyetidir. Üçüncüsü: "Allah

sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayf yaratlmtr”* âyetidir.

Dördüncüsü: "Eer yasaklandnz büyük günahlardan kaçnrsanz, sizin

küçük günahlarnz örteriz ve sizi erefli bir yere sokarz”4
âyetidir.

Beincisi: “Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz ...”5 âyetidir.

Altncs: "Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da

Allah'tan balama dilerse, Allah' çok balayc ve çok merhamet edici

bulur
"6

âyetidir. Yedincisi: "Allah kendisine ortak komay elbette

balamaz, bundan bakasn dilediine balar ...”
7
âyetidir. Sekizincisi

de: "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini

dierlerinden ayrmayanlara gelince, ite onlara Allah mükâfatlarn

' Nisâ Sur. 26
J

Nisâ Sur. 27
J Nisâ Sur. 28
4 Nisâ Sur. 31

5 Nisâ Sur. 40
6
Nisâ Sur. 110

1 Nisâ Sur. 48
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verecektir. Allah, çok balaycdr, çok merhamet edicidir
"1

âyetidir. Son

âyette Yüce Allah günah ileyenlere kar balayc ve merhametti olduunu

belirtmitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân: 'Allah size

açklamak, sizden öncekilerin yollarn göstermek ve tövbenizi kabul

etmek ister..."3 buyruunu açklarken: “Açklamaktan kast, evlilik

konusunda anne ile kz çocuklan yönündeki yasaklardr. Zira bu yasaklar daha

öncekilerin de uyduu yasaklard” demitir. "...Sizin büyük bir sapkla
dümenizi stiyorlar..."4 buyruunu açklarken de öyle demitin "Yahudiler

kiinin, baba bir kz kardei ile evlenmesini Allah'n helal kld bir ey
olduunu söylerlerdi. Büyük sapklktan kast da budur.”5

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...ehvetlerine

uyanlar ise ..."
6 buyruunu açklarken: “Bunlar Yahudi ile Hristiyanlardr”

demitir .
7

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...ehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapkla

dümenizi istiyorlar..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir: “ehvetten

kast zinadr. Zina edenler kendileri gibi sizin de ehvetinize uyup zina

etmenizi istiyorlar.”
9

bnu'l-Münzir’in baka bir vecihle Mücâhid’den bildirdiine göre ibn

Abbâs: "...ehvetlerine uyanlar..."
10 buyruunu açklarken: “ehvetten kast

zinadr” demitir.”

' Nisa Sur. 152
1 bn Cerir (6/660, 661) ve Beyhakî (7145).

3 NisâSur. 26
4 Nisa Sur. 27
5 bn Ebî Hatim 3/925, 926 (5169, 5174).

6 Nisa Sur. 27
7 bn Cerir (6/623) ve bn Ebî Hâtûn 3/925 (5171).

* Nisa Sur. 27

’ bn Cerir (6/622), bnu'l-Münzir (1637) ve bn Ebî Hâtim 3/926 (5172, 5173).

10
Nisa Sur. 27

" bnu'l-Münzir (1636).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah sizden hafifletmek ister..."
1 buyruunu açklarken:

“Carîyeyle evlenme konusunda olduu gibi her türlü konuda yükünüzü

hafifletmek ve size kolaylklar salamak ister" demitir.

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Tâvus: "...Çünkü insan zayf yaratlmtr"5 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Zayf olduu nokta kadnlar konusudur. Zira kii kadnlar

konusunda olduu kadar hiçbir konuda zayflk göstermez." Vekî’ der ki:

"Kadnlar konusunda kiinin akl gider."4

Harâitî, 'tilâlu'l-Kulûb’öe bildirdiine göre Tâvus: "...Çünkü insan zayf

yaratlmtr"5 buyruunu açklarken: “Erkek kadnlara bakt zaman

dayanamaz" demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allah sizden hafifletmek ister.

Çünkü insan zayf yaratlmtr"6 âyetini açklarken öyle demitir: “Zor

durumda kaldnz zaman cariyelerle evlenmenize ruhsat tannmtr. âyet

böylesi bir ruhsat vermeseydi hür bir kadn alma gücü olmayan kii

evlenemezdi."7

üj& oî S/J Sf îj^î Cj<Ü\ I4J U

JA tâ ^ 01 S/j je

4öl Jlp JÜa OÜTj Ijü Jj^ UÜj üljJlp DÎ

"Ey iman edenler! Mallarnz aranzda batl yollarla

yemeyin. Ancak karlkl rza ile yaplan ticaretle olursa

baka. Kendinizi de öldürmeyin. üphesiz Allah, size kar

’ Nisa Sur. 28

* bn Cerîr (6/625), bnu'l-Münzir (1638) ve bn Ebî Hâtim 3/926 (5175).
3 Nisâ Sur. 28
4 Abdurrezzâk (1/154), bn Cerîr (6/625), bnu'l-Münzir (1639) ve bn Ebî Hâtim 3/926

(5177).

5 Nisâ Sur. 28
6
Nisâ Sur. 28

7 ibn Cerîr (6/625).
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çok merhametlidir. Kim haddi aarak ve zulmederek bunu
yaparsa, onu cehennem ateine atacaz. Bu, Allah'a pek

kolaydr.” (Ni»â sur . 29, 30)

bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin sahîh bir senedle bildirdiine göre bn
Mes’ûd: "Ey iman edenler! Mallarnz aranzda batl yollarla yemeyin..."’

âyetini açklarken: "Muhkem bir âyettir. Ne neshedilmitir, ne de kyamete

kadar neshedilecektir" demitir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Mallar aralannda yemek; faiz, kumar, hile gibi yollarla haksz

yere mal yemektir. Ancak ticaret yoluyla olduktan sonra bir dirhemin bin

dirhem getirmesinin bir sakncas olmaz." 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre ikrime ile Haan (-1 Basrî) bu âyeti açklarken

öyle demilerdir: Bu âyetin nüzulünden sonra kii baka birinin yannda bir

eyler yemekten çekinir oldu. Ancak Nûr Sûresi'ndeki: "...Kendi evlerinizde

veya babalarnzn evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek

kardelerinizin evlerinde veya kz kardelerinizin evlerinde veya

amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn evlerinde veya daylarnzn

evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlanna sahip

olduunuz evlerde ya da dostlarnzn evlerinde yemek yemenizde de bir

saknca yoktur ..."1 âyetiyle bu âyet neshedildi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Ancak karlkl rza ile yaplan ticaretle olursa baka ..."
6

buyruunu açklarken: "Ticaret, alveri veya birinin birineba vermesi gibi

karlkl rzaya dayal durumlar bunun dndadr" demitir .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin Sünen ’de bildirdiine göre

Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: "Ticaret Yüce Allah’n ihsan ettii

’ Nisa Sur. 29
J bn Ebî Hâtim 3/926 (5178) ve Taberânî (10061).

3 bn Cerîr (6/626) ve bn Fbî Hâtim 3/927, 928 (SM, 51 AS).

1 Nûr Sur. 61

5 bn Cerîr (6/627, 628).

6
Nisa Sur. 29

7 bn Cerîr (6/630), bnu'l-Münzir (1643) ve bn Ebî Hâtim 3/927 (5184).
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rzk kaplarndan biridir. Doruluk ve dürüstlükle uraan kii için de helal bir

eydir. Temiz, dürüst ve güvenilir tüccarn kyamet gününde Ar'n altnda

gölgelenecek yedi kiiden biri olduu bize anlatlrd ." 1

Tinmizl ve Hâkim’in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vEsaiiem): "Dürüst ve güvenilir tüccar, kyamet gününde peygamberler,

sddîkler ve ehitlerle beraber olur" buyurmutur.

2

bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Resûlullah (salhliahu alnyh

mhm): "Dürüst ve güvenilir Müslüman tüccar, kyamet gününde ehitlerle

beraber olur" buyurmutur .

3

Hâkim, Râfi’ b. Hadîc’ten bildirir Allah Resûlü'ne tsaiiaiiahu aleyhi veteiiem): "Yâ

Resûlallah! Hangi kazanç daha temiz ve helaldir?" diye sorulunca: “Kiinin

kendi eliyle kazand ve temiz bir ticaretle elde ettiidir" buyurdu .

3

Hâkim ve Beyhakî, Sünen 1de Ebû Burde'den bildirir Resûlullah'a (sdiaiiahu abyU

»esellem): "Hangi kazanç daha temiz ve helaldir?” diye sorulunca: “Kiinin kendi

eliyle kazand ve temiz bir ticaretle elde ettiidir" karln verdi .

5

Saîd b. Mansûr’un Nuaym b. Abdirrahman el-Ezdî'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiijjishu aMi «idem): "Rzkn onda dokuzu ticarette, kalan onda birlik

ksm ise hayvanclktadr" buyurmutur.

5

' bn Cerir (6/630) ve Beyhakî (5/263).

2 Tirmizî (1209, "basen") ve Hâkim (2/6). Zayf hadistir (bak: Elbârû, Dalf Sünen et-

Tirmizî, 210).

3 bn Mâce (2139) ve Hâkim (2/6). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îf Sünen ibn Mâce,

465).

4 Hâkim (2/10) ve Ahmed 28/502 (17265). Muhakkikleri: "Hasen liayrili"

demilerdir.

5 Hâkim (2/10) ve Beyhakî (5/263).

4
Tahric Ahâdîsu'I-hyâ'da (1460) geçtii üzere Saîd b. Mansûr. El-trâkî der ki:

"Ravileri güvenilirdir. bn Mende, ravi Nuaym' sahabeler içinde zikretmitir, ancak bu

yanltr. Hadis mürseldir." ez-Zebîdi de: "Saîd b. Mansûr, Sünen'de bunu Nuaym'dan

rivayet etmitir. Mürsel olarak da Yahya b. Câbir et-Tâî'den zikretmitir" demitir.

Bûsayri ise öyle der: "Nuaym b. Abdirrahman'm durumunun bilinmemesi dolaysyla

isnad zayftr."
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Isbehânî, Terîb’de Safvân b. Ümeyye'den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaJtahu dsyhi millim): "Bilin ki Allah'n yardm dürüst tüccarlarla beraberdir"

buyurmutur.

Isbehânî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (siiaiiahu eieyh vejdiem): "Dürüst

tüccar, kyamet gününde Ar'm gölgesi altnda olacaktr" buyurmutur.

1

Isbehânî'nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah (satMehu aisrhî

mdler) öyle buyurmutur: "En temiz ve helal kazanç, konuurken yalan

söylemeyen, verdii sözde duran, emanete ihanet etmeyen, satn alrken mal

kötülemeyen, satarken de övmeyen, aldklar borcun ödemesini geciktirmeyen,

alacaklar konusunda da kar taraf sktrmayan tüccarlarn kazanadr
."2

Isbehânî'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiuidn ateyh ««fan)

öyle buyurmutur: "Bir tüccarda dört haslet varsa kazana temiz ve helal

demektir. Bunlar satn alaca mal kötülememesi, sataca mal övmemesi,

satta hile yapmamas ve alp satarken yemin etmemesidir."3

Hâkim’in Rifâa b. Râfi’den bildirdiine göre Resûlullah (saddlhu deri* «wUwn):

"Tüccarlar, Allah'tan korkan ve doru, dürüst olanlar hariç kyamet gününde

günahkar olarak haredilirler" buyurmutur .

4

Ahmed ile Hâkim, Abdurrahman b. ibl'den bildirir: Resûlullah'n (saiiafahu »leyt»

YHeiiem): "Asl günahkarlar tüccarlardr" buyurduunu iittim. Bazlan: “Yâ

Resûlallah! Yüce Allah ticareti helal klmad m ki?" diye sorunca, Allah Resulü

(salisilatn aleyhi vesilem): "Kld, ancak tüccarlar yemin ederek günaha girerler,

konuurken de yalan söylerler

"

karln verdi .

5

1

Terîb'de (2/585) geçtii üzere Isbehânî. Uydurma hadistir (bak: Elbânî, Da'îfu'l-

Terîb ve't-Terhîb, 1109).
1
Terîb'de (2/586) geçtii üzere Isbehânî.

* Terîb'de (2/586) geçtii üzere Isbehânî. Münziri: "Çok garîb hadistir" demitir.
4 Hâkim (2/6, "sahîh"). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (994) hadisin hasen olduunu

söylemitir.

5 Ahmed 24/290, 438, 440 (15530, 15666/2, 15669) ve Hâkim (2/6, 7, "sahîh"). Müsned'in

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
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Hâkim'in Amr b. Talib'den bildirdiine göre Resûlullah (Mütu «atM

öyle buyurmutur:
"
Kyametin alâmetlerinden bazdan da maln çoalmas,

cehaletin artmas, fitnelerin ortaya çkmas ve herkesin ticaretle uramasdr."'

bn Mâce ve bnu'l-Münziriin Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah (satMau

altyhi vesellem):
"Alveri karlkl nzaya dayaldr" buyurmutur .

2

bn Certr’in Meymûn b. Mihrân’dan bildirdiine göre Resûlullah (sahaiiahu alevhi

metim): “Alveri karlkl nzaya dayaldr. Satta muhayyerlik de sat

sonrasnda olur. Bir müslümann bir müslüman ticarette aldatmas helal

deildir" buyurmutur .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Zur'a bir atn satt ve satt

adama üç defa: "Ya paran ya da at almay seç” dedi. Daha sonra at satn

alan adama: "Sen de beni muhayyer kl” deyince alc da onu üç defa

muhayyer brakt. Bunun üzerine Ebû Zuria öyle dedi: Ebû Hureyre'nin:

"Alveri taraflarn nzasna dayaldr” dediini iittim.

bn Mâce, Câbir b. Abdillah'tan bildirin Resûlullah (nUdUu afarht mskm) bir

bedeviden bir yük hayvan yemi satn ald. Sat bittikten sonra bedeviye: "Ya

paran ya da yemi almay seç" buyurdu. Bunun üzerine bedevi: "Allah senin

gibi müteriye uzun ömürler versin” dedi .
4

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Zur’a birine bir ey satt zaman ona:

"Beni muhayyer brak” derdi. Sonra da Ebû Hureyre'den naklen Resûlullah'n

(saiidiahu akyh mdim): "Bir alverite her iki taraf raz olmadan oyulmasnlar
"

buyurduunu söylerdi .

5

1

Halcim (2/7, “sahih") Elbârû, es-Silsiletu's-Sahtha'da (2767) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

1 bn Mâce (2185) ve bnu’l-Münzir (1642). Sahih hadistir (bak: Elbâni, Sahih Sünen bn
Mâce, 1778).

3 bn Cerîr (6/630).

3 bn Mâce (2184). Hasen hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen bn Mâce, 1777).

5 bn Cerîr (6/634). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen Ebî D&vud, 2952).



Âyet: 29, 30 • Teiniz Kazanç 345

bn Cerîr’in Ebû Klâbe’den bildirdiine göre Resûiullah (uMiahu atoytu mailem):

"Ey Bakî' ahalisi! Satta her iki taraf raz olmadkça birbirinden ayrlmasnlar"

buyurmutur.

1

Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûiullah (sbiiahu aleyhi natka,): "Sahta aha ile saha birbirlerinden ayrlmadkça

veya biri dierine: «Mal ya da paray seç» demedikçe sah iptal etmede

muhayyerdirler" buyurmutur .

2

bnu'l-Münzir ile (bn Ebî Hâtim’in Ebû Salih'ten bildirdiine göre ikrime:

"...Kendinizi de öldürmeyin ..."3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

Müslümanlarn birbirlerini öldürmelerini yasaklamtr" demitir.

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendinizi de

öldürmeyin...
"s buyruunu: “Birbirinizi öldürmeyin” eklinde açklamtr.

6

bn Cerîr, Atâ b. Ebî Rebâh'tan yorumun aynsn zikreder.
7

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Süddî: "...Kendinizi de

öldürmeyin ..."
8 buyruunu açklarken: “Sizinle ayn dinden olanlar

öldürmeyin” demitir.
9

Ahmed, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Amr b. el-

Âs'tan bildirir: Zatu's-Selâsil savann yapld yl Hz. Peygamber (uiMahu aleyhi

«»Hem) bir birliin banda beni göndermiti. Souk bir gecede ihtilam oldum.

Ykanmam halinde ölmekten çekindiim için de teyemmüm alp

arkadalarma sabah namazn kldrdm. Dönüte Resûlullah'a (seiiaHahu aiayhi voseilem)

geldiimde bunu ona aktardm. Bana: "Cünüp iken arkadalarna sabah

namazm m kldrdn?" buyurunca öyle dedim: “Evet, yâ Resûlallah! Souk
bir gecede ihtilam oldum. Ykanmam halinde o soukta ölmekten çekindim.

1 bn Cerîr (6/634).

1 Buhârî (2109), Ebû Dâvud (3457, 3459), Tirmizî (1245) ve Nesâî (4481).

3 Nisa Sur. 29
4 bnu'l-Münzir (1645) ve bn Ebî Hatim 3/928 (5186).

5 Nisa Sur. 29
6 bnu'l-Münzir (1646).

7 bn Cerîr (6/638).
8
Nisa Sur. 29

5 bn Cerîr (6/637, 638) ve bnu'l-Münzir (1647).
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Aynca Yüce Allah'n: «Kendinizi de öldürmeyin. üphesiz Allah, size kar

çok merhametlidir»’ buyruunu hatrladm. Sonrasnda teyemmüm alp

namaz kldrdm.” Resûlullah (saJdiahu deri* vuefcm) bunu duyunca güldü ve bir ey
demedi .

3

Taberânî, bn Abbâs'tan bildirin Bir yolculuk srasnda Amr b. el-Âs

yanndakilere cünüp bir ekilde namaz kldrd. Döndüklerinde Resûlullah'a

(ssIIbIIbIhj aleyhi nuiiun) bu yaptn anlattlar. Allah Resulü bunu Amr'a sorunca da

öyle dedi: "Yâ Resûlallah! Souktan dolay ykanmam halinde ölmekten

korktum. Yüce Allah da: «Kendinizi de öldürmeyin. üphesiz Allah, size

kar çok merhametlidir»3 buyurur.” Bunun üzerine Resûlullah (saiiailehu aleyhi

vesellem) sustu ve bir ey demedi.
4

Saîd b. Mansûr, bn Sa’d ve bnu’I-Münzir, Âsim b. Behdele’den bildirir:

Sffîn sava srasnda Mesrûk, savamaya hazr iki topluluun arasndan

durdu ve öyle seslendi: "Ey insanlar! Beni dinleyin! Gökten sesini

duyduunuz ve kendisini gördüünüz biri: "Yüce Allah bu yapmakta

olduunuz eyi yasaklyor!” dese bu savatan vazgeçer misiniz?” Onu

duyanlar: "Sübhânallah!” demeye baladlar. Bunun üzerine Mesrûk: "Vallahi

Yüce Allah, Cebrâil vastasyla bunu çok açk bir ekilde Muhammed'e (uUaUau

aleyhi nseiiem) indirdi ve: «Kendinizi de öldürmeyin. üphesiz Allah, size kar çok

merhametlidir»5 buyurdu" dedi. Sonrasnda sava alann terk edip Kûfe’ye

gitti .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kim haddi aarak ve

zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateine atacaz. Bu, Allah'a pek

kolaydr"7 âyetini açklarken: "Birbirlerinin mallarn dümanca ve haksz yere

1

Nisa Sur. 29
3 Ahmed 29/346 (17812), Ebû Dâvud (334, 335), bnu’l-Münzjr (1644), bn Ebî Hâtûn

3/928 (5187) ve Hâkim (1/177, 178). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

323).

5 Nisa Sur. 29

* Taberânî (11593). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid 'de (1/264) der ki: "snadnda
uydurman biri olan Yûsuf b. Hâld es-Semtî bulunmaktadr."

5 Nisa Sur. 29
6
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 622) ve bn Sa'd (6/78).

J Nisa Sur. 30
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yiyenler ve birbirlerinin kanlann aktanlar cezalandrmak Allah için pek

kolaydr" demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Atâ'ya: "Kim haddi

aarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateine atacaz. Bu,

Allah'a pek kolaydr"' buyruu haksz yere birbirlerinin mallarn yiyen ile

birbirlerini öldürenler için mi, yoksa sadece: "...Kendinizi de öldürmeyin ..."
1

buyruundaki kiiler için mi?" diye sorduumda: “Sadece: «Kendinizi de

öldürmeyin»3 buyruundaki kiiler içindir” dedi.
4

SUÜ jvUJûj <Lp U y*LS I

I

j&J ö\

"Size yasak edilen büyük günahlardan kaçnrsanz,
kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz."

(NiÂ Sur. 3 1

)

Ebû Ubeyd, Fedâil'de, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uab'da bn Mes'ûd'dan bildirin Nisâ

Sûresi'nde be âyet vardr ki benim için dünya ve içindekilerden daha

deerlidirler. Bana bildirilene göre de alimler bu âyetleri okuduklar zaman

bilirler. Bu âyetlerden birincisi: "Size yasak edilen büyük günahlardan

kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz
"5

âyetidir.

kincisi: "Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz..."
6

âyetidir.

Üçüncüsü: "Allah kendisine ortak komay elbette balamaz, bundan

bakasn dilediine balar ..."7 âyetidir. Dördüncüsü: "...Onlar,

kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah'tan mafiret dileseler ve

Peygamber de onlara mafiret dileseydi, Allah’n tövbeleri daima kabul ve

merhamet eden olduunu görürlerdi
"8

âyetidir. Beincisi de: "Kim bir

’ Nisâ Sur. 30
J
Nisa Sur. 29

5 Nisâ Sur. 29
* bn Cerîr (6/638) ve bnu'l-Münzir (1649)
s Nisâ Sur. 31
6
Nisa Sur. 40

; Nisâ Sur, 48
B
Nisâ Sur. 64
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kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan balama
dilerse, Allah' çok balayc ve çok merhamet edici bulur"’ âyetidir.

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Bezzâr ve bn Cerîr, Enes'den bildirin

Rabbimizden bize gelen gibisini görmü deiliz. Onun yolunda malmz ile

ailemizin hepsini feda etmememize ramen büyük günahlar dndaki

günahlanmz görmezden gelmi, balamtr. Bundan daha iyisi olabilir mi?

Zira Yüce Allah: "Size yasak edilen büyük günahlardan kaçnrsanz,

kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz
"

3

buyurmutur/

Abd b. Humeyd, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Rabbinizin sizden istedii pek

kolaydr. Zira: "Size yasak edilen büyük günahlardan kaçnrsanz,

kusurlarnz örteriz ..."5 buyurmutur.

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün Zevâidi olarak Enes'ten bildirir: Resûlullah

(seidiahu aierl ressiem): "efaatim ümmetimden büyük günah ileyenler için olacaktr"

buyurdu ve: "Size yasak edilen büyük günahlardan kaçnrsanz,

kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz
"6

âyetini okudu. 7

Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî,

Sünen'de Ebû Hureyre ile Ebû Saîd'den bildirir Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi

mallan) minbere oturdu ve: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki be vakit

namazm klan, Ramazan orucunu tutan, zekatm veren ve yedi büyük

günahtan kaçnan kiiye kyamet gününde Cennetin sekiz kaps da açlr ve

kap kanatlan birbirine çarpmaya balar" buyurdu. Sonra:
"
Size yasak edilen

büyük günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere

yerletiririz
"8

âyetini okudu.’

1

Nisâ Sur. 110
1 Ebû IJbeyd (sh. 150), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 659), bn Cerîr (6/660), bnu'l-Münzir

(1673), Taberânî (9069), Hâkim (2/305) ve Beyhakî (7141).

3 Nisâ Sur. 31

4 bn Ebî eybe (13/364), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2200) ve bn Cerîr (6/659, 61 >0).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/3) der ki: "snadnda zayf biri olan Celd b. Ey) ûb

vardr."
s Nisâ Sur. 31

4 Nisâ Sur. 31

1 Ahmed 20/439 (13222). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.

* Nisâ Sur. 31
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Enes: "Küçük günahlarnzn

balanaca sözü verilmiken büyük günahlardan neden uzak

durmazsnz?" demitir.

1

Ibn Cerîr hasen bir senedle Haan (-r Basrî)'den bildirir: Bazlar Msr’da

Abdullah b. Amr ile karlanca ona: "Yüce Allah'n Kitab'nda baz eylerin

emredildiini, ancak bunlarla amel edilmediini görüyoruz. Bu konuda da

müminlerin emiri ile görümek istiyoruz” dediler. Daha sonra onunla bilikte

Medine'ye geldiler. Abdullah b. Amr, Ömer ile karlanca: "Msr'da

bazlaryla karlatm. Yüce Allah’n Kitab'nda baz eylerin emredildiini,

ancak bunlarla amel edilmediini söylüyorlar. Bu konuda da seninle

görümek istiyorlar” dedi. Ömer de: "Onlan yanmda topla” karln verdi.

Geldiklerinde Ömer onlardan en yaknnda duran tutarak: "Allah ve slam

hakk için söyle! Kuriân’n hepsini okudun mu?” diye sordu. Adam: "Evet,

okudum" dedi. Ömer: "Hepsini kendin tatbik ettin mi?" diye sorunca, adam:

“Hayr" dedi. Ömer: “Kuriân' gözlerinde, baklannda, sözlerinde, tüm

ilerinde tatbik ettin mi?” diye sordu. Ayn eyleri onlarn hepsine teker teker

sordu. Daha sonra: "Annesi Ömer'siz kala! nsanlann Allah’n Kitab’n

tamamyla uygulamalarn m istiyorsunuz? Oysa Yüce Allah günah

ileyeceimizi biliyor ve: "Size yasak edilen büyük günahlardan

kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz
" 3

buyuruyor" dedi. Sonra: "Peki, Medine ahalisi neden buraya geldiinizi

biliyor mu?" diye sordu. "Hayr!” karln verdiklerinde: "ayet bilselerdi

sizi iyi davranmalar için onlar öütlerdim” dedi.

4

bn Cerir, Katâde'den bildirin Yüce Allah büyük günahlardan kaçnanlara

balama sözü verdi. Bize bildirilene göre de Hz. Peygamber (uiiaiHhu t\^\ ««im:

"Büyük günahlardan kaçnn, amellerinize devam edin ve (balanmaya)

sevinin

"

buyurmutur.*

1

Nesâî (2437), bn Cerîr (6/645), bn Huzeyme (315), bn Hibbân (1748), Hâkim (2/240,

"sahîh") ve Beyhakî (10/187). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen en-Nesâî, 151).
J
bnu’l-Mürtzir (1674).

3 Nisâ Sur. 31

4 bn Cerîr (6/658, 659).

5 bn Cerir (6/660).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, uab’da br
Abbâs'tan bildirir: “Yüce Allah’n yasaklad her ey büyük günahlardandr

Bahsedilen küçük günahlar göz kaymalardr."1

bn Cerîr, Ebu’l-Velîd’den bildirir: bn Abbâs'a büyük günahlar

sorduumda: "Allah'a isyan olan her türlü ey büyük günahlardandr" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce Allah’n karlnda
Cehennem ateini vaad ettii her türlü günah büyük günahlardandr"

demitir.
3

bn Cerîr ve Beyhakî’nin uab’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Büyük

günahlar Yüce Allah’n sonunu Cehennem atei veya azap veya lanet kld
her türlü günahtr" demitir.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Yüce Allah'n Cehennem

ateiyle ilikilendirdii her türlü günah büyük günahlardandr” demitir.
5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "Yüce Allah'n, yapana Cehennemi

reva gördüü her türlü günah büyük günahlardandr. Ayn ekilde haddi

gerektiren her türlü amel de büyük günahlardandr” demitir.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî’nin uabu'l-îman’da deiik kanallardan bildirdiine göre ibn

Abbâs’a: "Büyük günahlar yedi tane midir?" diye sorulunca: “Yetmi

kadardr" dedi .

7

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine

göre adamn biri bn Abbâs’a: "Büyük günahlar kaç tanedir?” diye sorunca:

1 bn Cerîr (6/650), bnu'I-Münzir (1667) ve Beyhakî (292, 715).

1 bn Cerîr (6/652).

3 bn Ebî Hatim 3/934 (5215).
4 bn Cerîr (6/652) ve Beyhakî (290).

5 bn Cerîr (6/653).
6 bn Cerîr (6/653).
7 Abdurrezzâk (1/155), Musannef (19702), bn Cerîr (6/651), bnu’I-Münzir (1669), bn

Ebî Hâtim 3/934 (5216) ve Beyhakî (294).
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"Yediden ziyade yediyüz kadardr, ancak balanma varsa büyük günah

yoktur. Günahta srar varsa da küçük günah yoktur"' demitir.

1

Beyhakî'nin uab’da Kays b. Sa'd'dan bildirdiine göre bn Abbâs: "Kulun

srarla iledii her türlü günah büyük günahtr. Kii tövbesini yaptktan sonra

da büyük günah yoktur” demitir.

1

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'den

bildirir. Resûlullah (sdwiahu «,^ milim): "Cehennemi gerektiren yedi günahtan

saknn!" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bunlar hangileridir?" diye sorulunca da

öyle buyurdu: "Haksz yere Allah'n haram kld cana kymak, sihirle

uramak faiz yemek, yetim maln yemek, sava annda kaçmak ve haberi

olmayan evli kadnlara zina iftirasnda bulunmaktr." 3

Bezzâr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (nUaJy» bM» ««hm öyle buyurmutur: "Büyük günahlar yedi

tanedir, tiki Allah'a irk komaktr. Dieri haksz yere cana kymaktr. Dieri

faiz yemektir. Dieri henüz büyümeden yetimin maln yemektir. Dieri sava

annda kaçmaktr. Dieri evli kadnlara zina iftirasnda bulunmaktr. Bir dieri

de hicretten sonra bedeviler gibi çöle yerlemektir,"4

Ali b. el-Ca'd, Ca'diyyâfta Taylasa'dan bildirir bn Ömer'e büyük günahlar

sorduumda dedi ki: Resûlullah’n (Müaüohu aM» ««*Uem) öyle buyurduunu iittim:

"Büyük günahlar dokuz tanedir. Bunlar: Allah'a irk komak, eoli kadnlara

zina iftirasnda bulunmak, haksz yere mümin cana kymak, sava annda

kaçmak, sihirle uramak, faiz yemek, yetimin maln yemek, anne babaya asi

olmak, dirilerinizin ve ölülerinizin kblesi olan Beytu'l-Haram' inkar etmektir

"5

bn Râhuyeh, Abd b. Humeyd, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, Kâdi ismâil, Ahkâmu'l-Kur’ârida sahih bir senedle Taylaa

' bn Cerîr (6/651), bnu'l-Münzir (1670) ve bn Ebî Hâtim 3/934 (5217).

1 Beyhakî (7149).

> Buhârî (2766), Müslim (145), Ebû Dâvud (2874) ve Nesâî (3673).

*
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (109), bnu'l-Münzir (1660) ve bn Ebî Hâdm 3/931 (5202).

Heysemî, Mecmau'z-Zeoâfde (1/103) der ki: "snadnda u'be ve bakalar tarafndan

zayf görülen Amr b. Ebî Seleme vardr. Ebû Hâtim, bn Hibbân ve bakalar tarafndan

da güvenilir görülmütür."
s Ali b. el-Ca'd (3339). Elbânî, el-ra?da (3/156) "basen".
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vastasyla bildirdiine göre bn Ömer öyle demitin "Büyük günahlar dokuz

tanedir. Bunlan Allah’a irk komak, haksz yere cana kymak, evli kadnlara

zina iftirasnda bulunmak, sava annda kaçmak, faiz yemek, yetimin maln

yemek, sihirle uramak, dirilerinizin ve ölülerinizin kblesi olan Mescic-i

Haram' inkar etmek ve anne babaya kötü davranmaktr/'
1

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn
Merdûye, Umeyr el-Leysî'den bildirir: Resûlullah MllMu aleyhi vsiBinm): "Allah'n

dostlan, kendilerine farz klnan be vakit namazlan eda edenler, gönül

holuuyla malnn zekatn verenler, karln Allah'tan bekleyerek oruç

tutanlar ve büyük günahlardan saknanlardr" buyurdu. Ashaptan biri: "Yâ

Resûlallah! Büyüh günahlar hangileridir?” diye sorunca, Allah Resûlü (uisfchu

aleyhi «seibm) öyle karlk verdi: "Bunlar dokuz tanedir. En büyükleri Allah'a irk

komaktr. Dierleri haksz yere mümin bir cana kymak, sava zaman

meydandan kaçmak, evli ve iffetli kadna zina iftiras atmak, sihirle uramak,

yetim mal yemek, faiz yemek, Müslüman anne babaya asi olmak, ölüyken ve

diriyken de kbleniz olan Beytu'l-Haram'n haramln helal klmaktr."
2

Ibnu’l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye, bn Amridan bildirir Hz.

Peygamber mibMu aleyhi maBem): "Be vakit namazm klan ve yedi büyük günahtan

saknan kiiye, kyamet gününde Cennet kaplarndan: «Selametle içeri gir!»

diye seslenilir" buyurdu.

bn Amria: "Resûlullah'n Melialu aleyhi «niM bu yedi büyük günah zikrettiini

iittin m?” diye sorulunca u karl verdi: "Evet, iittim. Bunlar Anne

babaya asi olmak, Allah’a irk komak, haksz yere cana kymak, evli kadnlara

zina iftirasnda bulunmak, yetim mal yemek, sava alanndan kaçmak ve faiz

yemektir.”5

Ahmed, Nesâî, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Hibbân ve Hâkim, Ebû

Eyyûb’den bildirir: Resûlullah («HbIIiHu aleyhi w«fan):
"
Allah'a irk komadan kulluk

' Metâlibu'l-ÂIiye'de (3935) geçtii üzere bn Râhuyeh, Buhârî (8), bn Cerîr (6/646) ve

bnu'l-Münzir (1663). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 6).

3 Ebû Dâvud (2875), Nesâî (4023), bn Cerîr (6/647), bn Ebî Hâtûn 3/931 (5200),

Taberânî 17/48 (102) ve Hâkim (1/59, 4/259, 260). Hasen hadistir (bak: Elbâni, Sahih Sünen

Ebî Dâvud, 2499).

3 bnu’l-Münzir (1654), Terîb (2/303) ile Mecmau'z-Zevâid’de (1/104) geçtii üzere

Taberânî ve bn Kesir, Tefsirde (2/238) geçtii üzere bn Merdûye.
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eden, namazlarn klan, zekatn veren, Ramazan orucunu tutan ve büyük

günahlardan saknan kiiye Cennet vardr

"

buyurdu. Adamn biri: “Büyük

günahlar hangileridir?" diye sorunca, Allah Resülü Misiimu aleyhi vesehem): "Allah’a

irk komak, haksz yere Müslüman cana kymak ve sava alanndan kaçmaktr"

karln verdi.

1

bn Hibbân ve bn Merdûye, Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan,

o babasndan, o da dedesinden bildirir. Resûlullah [ullalahu aleyhi «adM, Yemen

ahalisine farzlar, sünnetleri ve diyetleri içeren bir mektup yazd ve mektubu

Amr b. Hazm ile birlikte onlara gönderdi. Yazd bu mektubun içinde u
ifadeler de vard: "Kyamet gününde Allah katnda en büyük günahlardan

saylan günahlar; Allah'a irk komak, haksz yere mümin bir cana kymak,

sava alanndan kaçmak, anne babaya asi olmak, evli kadna zina iftirasnda

bulunmak, sihir örenmek, faiz yemek Heyetim mal yemektir."
1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr ve bn
Ebî Hâtim, Enes’ten bildirir: Resûlullah (saHailahu Bieyh «ssiiemi büyük günahlardan

bahsederken: "Bunlar Allah’a irk komak, haksz yere cana kymak ve anne

babaya asi olmaktr" buyurdu. Sonra:
"Ama en büyük günahn hangisi

olduunu söyleyeyim mi?" diye sordu ve öyle devam etti: "Yalan

söylemektir" veya: "Yalana ahitliktir."3

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve bnu'l-Münzir, Ebû Bekre'den bildirir: Hz.

Peygamber (taMahu aleyhi «ailem): "En büyük günahn hangisi olduunu söyleyeyim

mi?" diye sorunca: “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!” dedik. Allah Resûlü (sbHbIsHu

aleyhi vasaiiem):
"
Allah'a irk komak ve anne babaya asi olmaktr" buyurdu. Sonra

yasland yerden dorulup oturdu ve: "Bilin ki en büyüklerinden biri de

’ Ahmed 38/488 (23502), Nesâî (4020), bn Cerîr (6/655), bnu'l-Münzir (1658), bn
Hibbân (3247) ve Hâkim (1/23, "sahîh"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesat,

3743).
1 bn Hibbân (6559) ve bn Kesîr, Tefst/de (2/239) geçtii üzere bn Merdûye.

snadnda zayf biri olan Süleyman b. Dâvud vardr. bn Hibbân'in muhakkiki: "Bu

hadisin sahih olan ahitleri vardr" demitir.
3 Ahmed 19/343, 367 (12336, 12371), Buhârî (2653, 5977, 6871), Müslim (88), Tirmizî

(1207, 3018), Nesâî (4021, 4882), bn Cerîr (6/653, 654) ve bn Ebî Hâtim 3/930 (5195).
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yalan söylemektir ! Bir dieri de yalanc ahitliktir" demeye balad. Bunlar o

kadar tekrar etti ki içimizden: “Keke sussa artk!" demeye baladk .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Amr*a içki içme konusu sorulunca

öyle demitir: Ben de bunu Resûlullah’a (saiiaiiatu aleyhi veseiiem) sorduumda bana:

"En büyük günahlardan biri ve bütün kötülüklerin anasdr. Zira bunu içen

kii namaz brakr, annesi, teyzesi ve halas hakknda çirkin laflar etmeye

balar" buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs içki içmeyi en büyük

günahlardan sayard .

3

Abd b. Humeyd ve Rüte, mân’ÖB bn Abbâs’n azatls u'be'den bildirir

bn Abbâs'a: "Hasan'a içki içmenin en büyük günahlardan bîri olup olmad
sorulunca bunun büyük günahlardan olmadn söyledi" dediimde, bn

Abbâs u karl verdi: “Hayr, öyle deil! Zira Hz. Peygamber taMu alevf

«senem): «Kii içki içtii zaman sarho olur, zina eder ve namaz brakr» buyurdu.

Onun için büyük günahlardandr.”

Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve bn Cerîr’in bn Amr’dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi vesellem): "Büyük günahlar anne babaya asi olmak" veya

(tereddüt u’be'nindir): "Haksz yere cana kymak ve yalan yere yemin

etmektir

"

buyurdu.'*

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu’I-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Hibbâr,

Taberânî, M. el-Evsat'ta ve Beyhakî'nin Abdullah b. Uneys el-Cühenî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMaiu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "En

büyük günahlar; Allah'a irk komak, anne babaya asi olmak, yalan yere yemin

etmektir ki kii gerektii zaman yenim ettii zaman bunun içine sinek kanad

1

Buhârî (2654), Müslim (87), Tirmizî (1901) ve bnu’l-Münzir (1652).

J bn Ebî Hatim 3/930 (5197).

3 bn Ebî Hatim 3/930 (5198).

4 Ahmed 11/475 (6884), Buhârî (6870), Tirmizî (3021), Nesâî (4022, 4883) ve bn Cerir

(6/654).
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kadar yalan bulatrrsa bu yapt kyamet gününe kadar kalbinde bir leke

olarak kalr."'

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim, bn Amr'dan bildirin Resûlullah (u«bMiu aiayh veseiinm): "En büyük

günahlardan biri de kiinin anne babasna lanet etmesidir" buyurdu. Kendisine:

"Kii anne babasna nasl lanet eder?” diye sorulunca da: "Birinin babasna

söver, o da onun babasna söverek karlk verir. Birinin annesine söver, o da

onun annesine söverek karlk verir" karln verdi .

1

Ebû Dâvud, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiUahu aleyhi «seflem): "Haksz yere Müslüman

birinin namusuna dil uzatmak ve bir sövmeye karlk iki sövmeyle karlk

vermek en büyük günahlardandr" buyurmutur.
3

Tirmizî, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (bbIIbIIbIiu Beyhi vesellem): "Herhangi bir mazereti olmadan iki namaz

cemederek klan kii en büyük günahlardan birinin kapsna gelmi demektir"

buyurmutur.
4

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Musa: "Herhangi bir mazeret

olmadan iki namaz cemederek klmak büyük günahlardandr” demitir.

5

(bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz.Ömer. “Herhangi bir mazeret

olmadan iki namaz cemederek klmak büyük günanlardandr” demitir.

6

bn Ebî Hâtim, Ebû Katâde el-Adevî'den bildirir. Hz.Ömerîin bize

gönderdii mektubu okundu. çinde: “Herhangi bir mazeret olmadan iki

’ Ahmed 25/435 (16043). Tirmizî (3020, "basen''), bnu'l-Münzir (1655), bn Ebî Hâtim

3/930, 931 (5199), bn Hibbân (5563), Taberânî (3237) ve Beyhakî, uab (4843). Hasen

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2417).

1 bn Ebî eybe (9/88), Buhârî (5973), Müslim (90), Tirmizî (1902), bnu'l-Münzir

(1653) ve bn Ebî Hâtim 3/930 (5196).

* Ebû Dâvud (4877), bn Ebî Hâtim 3/932 (5205) ve bn Kesîr, Tefsir
1de (2/242) geçtii

üzere bn Merdûye. Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 1039).

4 Tirmizî (188), bn Ebî Hâtim 3/932 (5207) ve Hâkim (1/275). Çok zayftr (bak:

Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 28).

5 bn Ebî eybe (2/459).

6 bn Ebî eybe (2/459).
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namaz cemederek klmak, sava alanndan kaçmak ve dedikodu yapmak

büyük günahlardandr” yazyordu .

1

Bezzâr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, M. el-Evsafta hasen bir senedle bn

Abbâs’tan bildirir: Resûlullah’a (lalldhhu alsyhî vassliem) büyük günahlann hangileri

olduu sorulunca: "Allah'a irk komak, Allah'n rahmetinden ümit kesip

azabndan yana kendini emin düünmektir" buyurdu .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, Tevbe’de, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Taberânî ve Beyhakî, uab1da bn Mes'ûd'dan bildirin "En büyük

günahlar Allah'a irk komak, Allah'n lutuf ve rahmetinden ümit kesmek ve

azabndan yana kendini emîn görmektir.''3

Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hz.Ali'ye: “En büyük günahlar

hangileridir?” diye sorulunca: "Allah'n azabndan yana kendini emin

düünmek ve Allah’n lütuf ile rahmetinden ümit kesmektir” dedi .

4

bn Cerir hasen bir senedle Ebû Umâme'den bildirir: Resûlullah (ufefahu neyin

»Kellem) bir yere yaslanm otururken ashab büyük günahlardan söz açtlar ve

bunlar: "Allah'a irk komak, yetim mal yemek, sava alanndan kaçmak, evli

kadna zina iftirasnda bulunmak, anne babaya asi olmak, yalan konumak,

ganimet malna ihanet etmek, sihirle uramak ve faiz yemektir” dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (caiiaibhu aleyh, vesilem): "Peki: «üphesiz, Allah'a verdikleri

sözü ve yeminlerini az birkarla deienler var ya, ite onlarn ahirette bir

pay yoktur. Allah, kyamet günü onlarla konumayacak, onlara bakmayacak

ve onlar temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardr» 5 âyetini

nereye koyarsnz!" buyurdu .

6

’ bn Ebî Hâtim 3/932 (5208).

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (106), Mecma'Ae (1/104) geçtii üzere Taberânî ve bn Ebî Hâlim

3/931 (5201).

3 Abdurrezzâk (1/155), Msannef (19701), bn Ebi'd-Dünyâ (31), bn Cerir (6/649),

bnu'l-Münzir (1661) ve Taberânî (8783, 8784).

A bnu'l-Münzir (1664).

5 ÂI-i mrân Sur. 77
6 bn Cerir (6/656). bn Kesîr, Tefsir (2/245) der ki: "snad zayf, hasen hadistir."
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ibn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu nieyti

vaseiiem): "Edilecek vasiyette binlerine zarar vermek büyük günahlardandr

"

buyurmutur.

1

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz.Ali öyle demitin "Büyük günahlar

Allah'a irk komak, haksz yere cana kymak, yetim mal yemek, evli kadna

zina iftirasnda bulunmak, sava alanndan kaçmak, hicret sonras tekrar

bedevilemek, sihirle uramak, anne babaya asi olmak, faiz yemek,

cemaatten aynlmak ve bitmi sattan dönmektir.”
2

s

Bezzâr ve bnu’l-Münzir'in zayf bir senedle Büreyde'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiisiiahu aleyh «anlan): "En büyük günahlar Allah'a irk komak, anne

babaya asi olmak, suyun fazlasn bakasndan esirgemek ve damzlk hayvan

bakasna vermemektir" buyurmutur.
5

bn Ebî Hâtim, Büreyde'den bildirir: "En büyük günahlar, Allah'a irk

komak, anne babaya asi olmak, suyun fazlasn bakasndan esirgemek ve

damzlk hayvan cimri davranarak bakasna vermemektir.”'4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin *Ey Peygamber!

Mü'min kadnlar, Allah'a hiçbir eyi ortak komamak, hrszlk yapmamak,

zina etmemek, çocuklarn öldürmemek, kendi çocuklarndan bakasn
elerine, ben dourdum diye tantp iftira etmemek, hiçbir iyi ite sana

kar gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman,

biatlarn kabul et ...*
5 âyetinde belirtilen ve kadnlardan alnan sözler büyük

günahlardandr .

6

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Taberânî ve Beyhakî, mrân b. Husayn'dan

bildirin Resûlullah (saiiaiihu aleyhi veselBm): "Zina eden, hrszlk yapan ve içki içen kii

hakknda ne dersiniz?" diye sorunca, ashâb: "Allah ve Resulü daha iyi bilir”

’ bn Ebî Hatun 3/933 (5209).
1 bn Ebî Hâtim 3/933 (5212).

3 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (107) ve bnu'I Münzir (1656). Heysemî, Mecmau'z Zevâid'dc

(1/106) der ki: "Ravi Abâd b. Râid'i bn Maîn ile bakalar güvenilir addetmiken Ebû
Dâvud ile bakalar zayf bulmulardr."

4 bn Ebî Hâtim 3/933 (5213).

5 Mümtehine Sur. 12
6 bn Ebî Hâtim 3/934 (5219).
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dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sbIIbIIbIiu aleyhi vedM öyle buyurdu: "Bunla”

çirkin eylerdir ve bunlar yapan kii cezalandrlr. Peki, en büyük günahlarn

ne olduunu size söyleyeyim mi? Bunlar Allah'a irk komaktr ki Yüce Allah:

«...Allah'a irk koan kimse, üphesiz büyük bir günah ileyerek iftira etmi

olur»' buyurmutur. Bir dieri de anne babaya asi olmaktr. Yüce Allah bu

konuda da: «...Hem bana, hem de anne ve babana ükret, dönü yalnz

banadr»2
buyurur." Daha sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) dayand yerden

doruldu ve: "Bir dieri de yalan söylemektir" buyurdu.3

Abd b. Humeyd, bn Mes'ûd'dan bildirir: Yüce Allah’n katnda en büyük

günahlardan biri kiinin, kendisine: "Allah'tan kork” diyen birine: “Sen

kendine bakî Kimsin ki bana böyle bir ey diyorsun!” karln vermesidir.

bnu’I-Münzir, Sâlim b. Abdillah et-Temmâr’den, o da babasndan naklen

öyle der: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) vefatndan sonra Ebu Bekr, Ömer ve

ashâbdan bazlan büyük günahlardan bahsettiler, ancak bu konuda bilgileri

olmad için bir sonuca varamadlar. Bunun üzerine beni Abdullah b. Amr b.

el-Âs'a yolladlar ve bunu sormam istediler. Gidip sorduumda en büyük

günahn içki içmek olduunu söyledi. Dönüp bunu dediimde bunu kabule*

yanamadlar ve her birlikte Abdullah’n evine gittiler. Abdullah da onlara

öyle dedi: "Bir defasnda Resûlullah’n (saiiallahu aleyhi vesellem) yannda srail

oullarndan olan bir kraldan bahsettik. Bu kral bir adam tuttu ve içki içmek

ile bir adam öldürmek veya zina etmek veya domuz eti yemek arasnda bir

tercihte bulunmasn istedi. Bunu yapmamas halinde de onu öldüreceini

söyledi. Adam da içki içmeyi seçti. Ancak içkiyi îçitikten sonra sarho da

olduu için kendisine denilen bütün dier eyleri de yapt. Resûlullah {saildlahu

Bieyhi vesellem) de bu konuda öyle buyurmutur: "
çki içen kiinin Yüce Allah krk

gün boyunca ibadetini kabul etmez. Mesanasinde az da olsa içkiden bir ey
bulunan kiinin Ölmesi halinde Cennet ona haram olur. çtikten sonraki krk

gün içinde ölmesi halinde de Cahiliye ölümü üzerine ölür."
4

’ Nisa Sur. 48
2 Lokman Sur. 14

3 Buhar (30), Taberânî 18/140 (293) ve Beyhakî (8/209). snad zayftr (bak: Elbânî

Da'îfel-EdebiTMüfred, 4).

4 bnu’I-Münzir (1662).
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ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebt Hatim, Taberânî ve bn Merdûye, bn

Abbâs’tan bildirir: Büyük günahlardan biri, Allah'a irk komaktr. Çünkü Yüce

Allah: "...Kim Allah'a ortak koarsa muhakkak Allah ona cenneti haram

klar..."1

buyurur. Bir dieri de Yüce Allah'n rahmetinden ümit kesmektir.

Çünkü Yüce Allah: "...Çünkü kâfirler topluluundan bakas Allah'n

rahmetinden ümit kesmez"* buyurur. Bir dieri Allah'n azabndan yana

emîn olmaktr. Çünkü Yüce Allah: "...Allah azâbndan emin olanlar, ancak

zarara uram topluluklardr
"9 buyurur. Bir dieri anne babaya asi olmaktr.

Çünkü Yüce Allah, bu ekilde asi olan zorba bir asi olarak nitelendirmitir. Bir

dieri Allah'n haram kld bir cana kymaktr. Çünkü Yüce Allah: "Kim bir

mü'mini kasten öldürürse, cezas, içinde ebedî kalaca cehennemdir.

Allah, ona gazap etmi, lânet etmi ve onun için büyük bir azap

hazrlamtr"4 buyurur. Bir dieri evli kadnlara zina iftirasnda bulunmaktr.

Çünkü Yüce Allah: "ffetli ve mü’min kadnlara iftira atanlar; dünyada da

ahirette de lanetlenmilerdir. Üstelik onlar için büyük bir azab vardr
"6

buyurur. Bir dieri yetim mal yemektir. Çünkü Yüce Allah: "Yetimlerin

mallarn haksz ekilde yiyenler, karnlarna ate dolduruyorlar. Sonra da

onlar alevli bir atee gireceklerdir
"6

buyurur.

Bir dieri sava alanndan kaçmaktr. Çünkü Yüce Allah: "Tekrar savamak

için bir tarafa çekilmek veya bir baka toplulua katlmak maksad dnda,
o gün arkasn dümana dönen kimse, Allah'dan bir gazaba uram olur.

Onun varaca yer cehennemdir. Ne kötü bir dönütür!"7 buyurur. Bir dieri

faiz yemektir. Çünkü Yüce Allah: "Faiz yiyenler, ancak eytann çarpt
kimsenin kalkt gibi kalkarlar ..."

8
buyurur. Bir dieri sihirle uramaktr.

Çünkü Yüce Allah: "Sihri satn alanlarn (ona inanp para verenlerin)

ahiretten nasibi olmadn çok iyi bilmektedirler ..." 9 buyurur. Bir dieri

zinadr. Çünkü Yüce Allah: "Onlar, Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk

’ Mâide Sur. 72
1 Yûsuf Sur. 87
3 A’râfSur.99
1 Nisa Sur. 93
s Nûr Sur. 23
6
Nisa Sur. 10

7 Enfâl Sur. 16

Bakara Sur. 275

* Bakara Sur. 102
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etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve zina

etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"1

buyurur. Eir

dieri yalan ve günah yere yemin edenlerdir. Çünkü Yüce Allah: "üphesiz,

Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karla deienler var ya, ite

onlarn ahirette bir pay yoktur. Allah, kyamet günü onlarla

konumayacak, onlara bakmayacak ve onlar temizlemeyecektir. Onlar için

elem dolu bir azap vardr" 2
buyurur. Bir dieri ganimet malnda ihanettir.

Çünkü Yüce Allah: "...Kim hyanet ederse, kyamet günü, hyanet ettii

eyle birlikte gelir..."3 buyurur.

Bir dieri farz olan zekat vermemektir. Çünkü Yüce Allah: "O gün bunlar

cehennem ateinde kzdrlacak da onlarn alnlar, böürleri ve srtlar

bunlarla dalanacak ve: «te bu, kendiniz için biriktirip sakladnz
eylerdir. Haydi tadn bakalm, biriktirip sakladklarnz!» denilecek

"4

buyurur. Bir dieri yalan yere ahitlik etmektir. Bir dieri ahitlii gizlemektir.

Çünkü Yüce Allah: "...ahitlii de gizlemeyin. Ve kim onu (ahit olduu

eyi) gizlerse o taktirde muhakkak ki onun kalbi günahkârdr..."3 buyurur.

Bir dieri içki içmektir. Zira Yüce Allah içki içmeyi putlara tapmakla bir

saymtr. Bir dieri kastl bir ekilde namaz terk etmektir. Çünkü Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Namaz bilerek terk eden kii, Yüce Allah ve Resûlünûn

zimmetinden çkm Allah'a verdii sözü bozmu demektir" buyurmutur. Bir

dieri de akrabalarla ba koparmaktr. Çünkü Yüce Allah: "...Allah’n riayet

edilmesini emrettii eyleri (akrabalk balarn) terk edenler ve

yeryüzünde fesat çkaranlar; ite lânet onlar içindir ve kötü yurt

(cehennem) onlarndr"6 buyurur.

7

' Furkân Sur. 68
1
Âl-i mrân Sur. 77

3 Âl-i mrân Sur. 161

* Tevbe Sur. 35
5 Bakara Sur. 283
6
Ra'd Sur. 25

7 bn Cerîr (5/127, 7/348, 11/81), bnu’l-Münzir (1671), bn Ebî Hatim 2/571 (3051) ve

Taberânî (13023). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (7/116) der ki: "snad hasendir."
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Abd b. Humeyd, Bezzâr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd’a

büyük günahlar sorulunca: "Nisâ Sûresi'nin balanndan otuzuncu âyete

kadar zikredilenlerdir" demitir.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd'dan

bildirin Büyük günahlar Nisâ Sûresi'nin balarndan, "Size yasak edilen

büyük günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere

yerletiririz
"2

âyetine kadar zikredilenlerdir.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Mes'ûd'a büyük günahlar

sorulunca: "Nisâ Sûresi'ni batan itibaren okuyun. Otuzuncu âyete

ulancaya kadar yasaklanan her ey büyük günahlardandr" dedi ve: "Size

yasak edilen büyük günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi

erefli bir yere yerletiririz
"4

âyetini okudu.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, Nisâ Sûresi'ni batan itibaren

otuzuncu âyete ulancaya kadar okudu. Sonra: "Size yasak edilen büyük

günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere

yerletiririz
"5 âyetini okudu ve: "Söz konusu yasaklar sûrenin bandan

buraya kadar zikredilenlerdir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir: Öncekiler

(Sahabe/Tâbiûn) büyük günahlann, Nisâ Sûresi'nin bandan, "Size yasak

edilen büyük günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir

yere yerletiririz
*7 âyetine kadar zikredilen yasaklar olduunu söylerlerdi .

8

bn Cerîr, bn Sîrin'den bildirir: Abîde'ye büyük günahlan sorduumda

öyle dedi: "Bunlar; Allah'a irk komak, haksz yere Allah'n haram kld
cana kymak, sava alanndan kaçmak, haksz yere yetim mal yemek, faiz

1

Bezzâr (1532), bn Cerîr (6/641) ve Taberârû (8504). Heysemî, Mecmuu z-Zeoâid'de

(7/4) der ki: "Bezzâr rivayet etmitir. Ravileri Sahîh' in ravileridir."

1
Nisâ Sur. 31

3 bn Cerîr (6/641), bnu’l-Münzir (1666) ve bn Ebî Hâtim 3/933 (5214).

4 Nisâ Sur. 31
5 Nisâ Sur. 31
6 bnu'l-Münzir (1665).

7 Nisâ Sur. 31

* bn Cerîr (6/642).
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yemek ve yalan söylemektir. Aynca hicret ettikten sonra tekrar bedevilerin

arasna katlmann da büyük günahlardan biri olduu söylenirdi."

bn Sîrîn’e: "Peki, ya sihir?" diye sorulunca, bühtan (yalan) pek ço<

kötülüü banndnri'dedi.'

bn Ebî Hatim, Muîre’den bildirin "Ebû Bekrile Ömer'e dil uzatmann da

büyük günahlardan olduu söylenirdi."
2

bn Ebi'd-Dünyâ, Tevbe’de ve Beyhakî, uab’da Evzaî’den bildirir: "Kiinin

bir günah ileyip onu küçük görmesinin de büyük günahlardan olduu

söylenirdi."
3

Beyhakî, uab*da bn Abbâs'tan bildirin "Balanma diledikten sonra

büyük günah, srarla iledikten sonra küçük günah olmaz."4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: lafzyla ">j"

harfini fetha ile okumutur.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Size yasak edilen büyük

günahlardan kaçnrsanz, kusurlarnz örter ve sizi erefli bir yere

yerletiririz
"6

âyetini açklarken: "Yüce Allah büyük günahlardan saknanlar

balayacan vaad etmitir" demitir.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Kusurlarnz

örter ve sizi erefli bir yere yerletiririz
"7

âyetini açklarken: "Küçük

günahlarnz balar ve Cennette güzel bir yere yerletiririz" demitir.

8

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "erefli yerden

kast Cennettir" derdi .

9

’ bn Cerir (6/644, 645).
1 bn Ebî Hatim 3/932 (5206).

3 bn Ebi'd-Dunya (72) ve Beyhakî (7153).

4 Beyhakî (7268).

5 âz bir kraatir ve kraat imamlarndan hiç kimse bu ekilde okumamtr.
6
Nisâ Sur. 31

7 Nisâ Sur. 31

! bn Cerir (6/658, 663) ve bn Ebî Hatim 3/934 (5220, 5221).

9 bnu'l-Münzir (1676) ve bn Ebî Hatim 3/935 (5222).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "&Ü" lafzyla "f"

harfini dammeli/ötreli bir ekilde okumutur.'

ij^r iti 4-^5 jutjû jAAî> (tSLiiû *S» jöiu ijUâ Mj

Js4 66 ân ol «Ui ^ â ijitiij 6^' ^
ÜJU

"Allah'n, kiminizi kiminize üstün klmaya vesile yapt
eyleri arzu edip durmayn. Erkeklere kazandklarndan bir

pay vardr. Kadnlara da kazandklarndan bir pay vardr.

Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. üphesiz Allah, her eyi
hakkyla bilendir/' (Ni*â Sur. 32)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî, Sünede Mücâhid'den bildirir:

Ümmü Seleme: "Yâ Resûlallah! Erkekler savaa katlrken biz katlamyoruz.

Katlamadmz için de savap ehit olamyoruz. Mirastan da yarm hisse

alyoruz" deyince, Yüce Allah: "Allah'n, kiminizi kiminize üstün klmaya

vesile yapt eyleri arzu edip durmayn ..."
2
âyetini indirdi. Ayn konuda:

"üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle

mü'min kadnlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle

doru kadnlar, sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden

sayg duyan erkekler, Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren

erkeklerle sadaka veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar,

namuslarn koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça

anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma
ve büyük bir mükâfat hazrlamtr" 3 âyetini de indirdi .

4

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr vastasyla ibn Abbâs’tan bildirir: Kadnn biri

Hz. Peygamber'e (sayiahu aleyhi «sdM geldi ve: “Ey Allah'n Peygamberi! Mirasta

' Medineliler hariç bir topluluk da bu ekilde okumulardr. en-Ner (2/178).

1 Nisa Sur. 32

* Ahzâb Sur. 35
1 Abdurrezzâk (1/156), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 624), Tirmizî (3022), bn Cerîr (6/664),

bnu'l-Münzir (1677), bn Ebî Hatim 3/935 (5224, 5225), Hâkim (2/305, 306) ve Beyhakî

(9/21). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2419).
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bizlere erkein paynn yans veriliyor. ahitlikte iki kadn bir erkek gib

saylyor. Amel konusunda da durumumuz ayn m? Bir iyilik yaptmzda

yarm iyilik sevab m alacaz?” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n,

kiminizi kiminize üstün klmaya vesile yapt eyleri arzu edip

durmayn ..."
1

âyetini indirdi. Yüce Allah bu üstünlüün kendi tarafndan

klndn ve bunun adil olduunu bildirdi .

2

Saîd b. Mansûr ve bnu'I-Münzir, krime’den bildirir: Kadnlar, cihad

konusunu sorup: "Yüce Allah’n bize de savamay farz klmasn, erkekler

gibi sevap almay isterdik” deyince. Yüce Allah: "Allah'n, kiminizi kiminize

üstün klmaya vesile yapt eyleri arzu edip durmayn ..."3 âyetini indirdi .
4

bn Cerîr, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre Mücâhid ve krime bu

âyeti açklarken: "Ebû Umeyye'nin kz Ümmü Seleme hakknda nazil oldu”

demilerdir.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî'den bildirir: Erkekler: "Mirasta na
kadnlardan iki kat daha fazla alyorsak, ayn ekilde amellerimizde de

kadnlarn alaca sevabn iki katn istiyoruz” dediler. Kadnlar da

"Erkeklerden ehit düenlerin alaca sevabn aynsn biz de stiyoruz. Çünkü

biz onlar gibi savaamyoruz. Bize de cihada çkmak yazlsayd çkar

savardk” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi ve: "Yüce

Allah'n lutfunu isteyin ki güzel ameller yapmay nasip etsin. Bu sizin için daha

hayrldr" buyurdu .

6

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah'n, kiminizi kiminize üstün klmaya vesile yapt eyleri

arzu edip durmayn. Erkeklere kazandklanndan bir pay vardr..."7 âyetini

açklarken öyle demitin Erkekler: "Keke filan kiinin ve ailesinin mal

benim olsa” gibi isteklerde bulunmasn. Yüce Allah böylesi istekleri

’ Nisa Sur. 32
1 bn Ebî Hatim 3/935 (5223).

5 Nisâ Sur. 32
4 Saîd b. Mansûr [Tcfsîr, 623) ve bnu'I-Münzir (1679).

5 bn Cerîr (6/665).

6 bn Cerîr (6/666) ve bn Ebî Hatim 3/936 (5229).

7 Nisâ Sur. 32
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yasaklam ve liitfundan istenmesini emretmitir. Erkeklere de ölenlerin

mirasndan kadnn iki kat olacak ekilde pay vardr .

1

bn Cerîr, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: "Falann filann malnn sizin olmasn

temenni etmeyin. Kimbilir belki de o mal o kiinin helakna sebep olacaktr.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Cahiliye döneminde

kadna ve çocuklara mirastan pay vermezlerdi. Ölüden geri kalan miras zor

ileri yapabilen, gelir getiren ve dümana kar koyabilen kiiler arasnda

paylarlard. slam dini gelip kadna da çocua da pay verip, kadnn payn

erkein paynn yars klnca, kadnlar: "Keke mirastaki paymz erkeklerin

pay gibi olsayd” dediler. Erkekler de: "Mirasta kadnlardan üstün

tutulduumuz gibi âhiretteki hesapta da onlardan üstün tutulmay

umuyoruz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Erkeklere

kazandklarndan bir pay vardr. Kadnlara da kazandklarndan bir pay

vardr..."3 âyetini indirdi. Yüce Allah burada erkeklerde olduu gibi kadnlarn

da yaptklan iyiliin karln on katyla alacaklann ifade etti .

4

bn Cerîr, ibn Harîz'den bildirir: "...Erkek, kadnn iki kat pay alr..."5

âyeti nazil olduu zaman kadnlar: "Mirasta bizim iki katmz aldklar gibi

günahlardan da onlann payna bizim iki katmz kadar dümesi lazm”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Erkeklere kazandklarndan bir pay

vardr. Kadnlara da kazandklarndan bir pay vardr..."
6
buyurarak hem

erkeklerin, hem de kadnlarn günahlardan paylan olacan bildirmitir.
7

bn Ebî Hâtm’in bildirdiine göre Mükâtil: "...Erkeklere kazandklarndan

bir pay vardr. Kadnlara da kazandklarndan bir pay vardr..."
8
âyetini

açklarken: “Paydan kast günahlardr” demitir.

9

’ bn Cerîr (6/664, 668), bnul-Mimzir (1680) ve bn Ebî Hatim 3/935, 936 (5226, 5227).
1 bn Cerîr (6/665).

3 Nisa Sur. 32
9 bn Cerîr (6/667, 668).

5 Nisa Sur. 11
6
Nisa Sur. 32

7 bn Cerîr (6/668).

8
Nisa Sur. 32

9 bn Ebî Hâtim 3/936 (5228).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Muhammed b. îrîn, dünyalk bir eyler temenni eden birini iittii zaman ona

öyle derdi: Yüce Allah: "Allah'n, kiminizi kiminize üstün klmaya vesile

yapt eyleri arzu edip durmayn ..."
1

buyurarak böylesi bir eyi istemenizi

yasaklad. "Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin ..."
2 buyurarak da isterre

konusunda hayrl olan eyi bildirdi .
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin ..."
4 buyruunu açklarken: "Bunlar dünya

nimetlerine yönelik istekler deildir" demitir.
5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Allah'tan,

O'nun lütfunu isteyin ..."
6 buyruunu açklarken: "Bunlar dünya nimetlerine

yönelik istekler deil, ibadete yönelik isteklerdir" demitir.
7

Tirmizî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi »sallan):

"Yüce Allah'n lütfunu isteyin, zira Allah kendisinden bir eyler istenmesini

sever" buyurmutur.

8

bn Cerîr, Hakîm b. Cübeyr vastasyla ismini zikretmedii bir adamdan

bildirdiine göre Resûlullah (sailaHahu aleyhi veseiiem):
"
Yüce Allah'n lütfunu isteyin,

zira Allah kendisinden bir eyler istenmesini sever. En güzel ibadet de

skntlardan kurtulmay beklemektir" buyurmutur .
9

Ahmed’in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (satiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Kii Yüce Allah'tan üç defa Cenneti istedii zaman Cennet:

1

Nisa Sur. 32
! Nisâ Sur. 32
5 bn Cerîr (6/666) ve bnu l-Münzir (1681).

4 Nisâ Sur. 32
5 bn Ebî eybe (13/569), bn Cerîr (6/670) ve bn Ebî Hatim 3/936 (5230).
6
Nisâ Sur. 32

7 bn Cerîr (6/669) ve bn Ebî Hâtin 3/936 (5231).
8
TirmLzî (3571). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî

,
720).

9 bn Cerîr (6/670).
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«Allahm! Onu Cennete sok» der. Kii üç defa ateten Allah'asnd zaman

,

Cehennem: «Allahm! Onu ateten koru!» der."'

cjJlîp ÜJÜI>J1
^ *

^*4* tem l\
(
4fr^

"Ana babann ve yaknlarn braktklarndan her birine

varisler kldk. Kendileriyle ahitletiiniz kimselere

hisselerini veriniz. Dorusu Allah her eye ahittir."

(Ni*â Sur. 33)

Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs,

Hâkim ve Beyhakî'nin Sürcen'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Ana babann

ve yaknlarn braktklarndan her birine varisler kldk. Kendileriyle

ahitletiiniz kimselere hisselerini veriniz..."
1

âyetini açklarken öyle

demitin Âyette geçen Mevâli’den kast mirasçlardr. Muhacirler Medine’ye

geldikten sonra Resûlullah (saiieiiahu aleyhi ««iem) Muhacir ile Ensar1

!

kardei etirmiti. Bu kardeletirmeden dolay da Ensâr'dan biri öldüü

zaman ona akrabalan deil de kardei olan Muhacirlerden biri mirasç

oluyordu. "Ana babann ve yaknlarn braktklarndan her birine varisler

kldk..."3 âyeti nazil olunca bu kardelikten dolay varis olma uygulamas

kaldrld. Kendileriyle yeminleen kiilere verilecek pay da onlara yardm,

destek ve nasihattir. Âyet bu kardelikten dolay varis olmay kaldrmtr,

ancak kii bu kardeine vasiyette bulunabilir.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Nâsih’de ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ana babann ve yaknlarn

braktklarndan her birine varisler kldk. Kendileriyle ahitletiiniz

kimselere hisselerini veriniz ..." 5
âyetini açklarken öyle demitir: Kii biriyle,

' Ahrned 19/211, 20/42, 408 (12170, 12585, 13173). Muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.
1
Nisâ Sur. 33

3 Nisâ Sur. 33

« Buhârî (4580, 6747), Ebû Dâvud (2922), Nesâî, S.el-Kübrâ (6417, 11103), bn Cerîr

(6/671, 679), bnu'l-Münzir (1682, 1694), bn Ebî Hâtim 3/937, 938 (5236, 5239), Nehhâs

(sh. 331), Hâkim (2/306) ve Beyhakî (10/296).

5 Nisâ Sur. 33
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önce ölen kiiye dierinin varis olmas üzerine anlama yapabiliyordu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "...Akraba olanlar, Allah'n Kitab'na göre, (mirasçlk

bakmndan) birbirlerine dier müminlerden ve muhacirlerden daha

yakndrlar; ancak, dostlarnza uygun bir vasiyet yapmanz

müstesnadr..."
1

âyetini indirdi. Âyette kiinin ahitletii birine malnn

üçtebirinden vasiyette bulunmasnn caiz ve uygun olduu bildirilmitir.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Zeyd: "Ana babann ve yaknlarn

braktklarndan her birine varisler kldk..."3 âyetini açklarken öyle

demitir; Âyette geçen Mevâli ifadesi kiinin baba tarafndan akrabalan olan

asabedir. Cahiliye döneminde mevali bu anlamda kullanlyordu. Ancak daha

sonralan Arap olmayanlar Araplann içine kannca bu kesime isim bulmakta

zorlandlar. Yüce Allah: "...Babalarn bilmiyorsanz zâten onlar din

bakmndan kardeleriniz ve yardmclarnzda (=mevâlîkum )..."
4

buyurunca bu kesime mevâli denmeye baland .
5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kendileriyle ahitletiiniz kimselere hisselerini veriniz..."
6

âyetini

açklarken öyle demitir slam öncesinde kii biriyle: "Birimizin ölümünden

sonra dieri varisi olsun" eklinde anlama yapard. Bazen de bu yönde

kabileler aras anlamalar yaplrd. Daha sonra Resûlullah MBBhu aleyhi «uHm) bu

konuda:
"
Cahiliye döneminde yaplan anlamalar slam dini güçlendirmi,

gereklerinin yerme getirilmesini vurgulamtr. Ancak artk slam'da bu tur

anlamalar yaplamaz

"

buyurdu. Böylesi bir uygulamay da: "...Allah'n

Kitab'na göre yakn akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha

uygundur..." 7

âyeti kaldrd .

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Saîd b.

Cübeyriden bildirin “Önceleri iki kii anlama yapar birinin ölümünden sonra

’ Ahzâb Sur. 6
2 bn Cerîr (6/671, 676), bnu'l-Münzir (16%), ibn Ebî Hatim 3/937 (5234, 5237) ve

Nehhâs (sh. 331, 333).

3 Nisâ Sur. 33
A Ahzâb Sur. 5
5 bn Cerîr (6/672).

6
Nisâ Sur. 33

7 Enfâl Sur. 75

* bnu'l-Münzir (1689) ve bn Ebî Hâtûn 3/937 (5237).
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dieri kendisine mirasç olurdu. Hz.Ebû Bekr de bu ekilde bir adamla

anlama yapm, adamn ölümünden sonra da ona varis olmutu."'

Ebû Dâvud, Ibn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî’nin krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendileriyle ahitletiiniz kimselere

hisselerini veriniz..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: Önceleri aralarnda

hiçbir akrabalk ba bulunmayan iki kii birinin ölümünden sonra dierinin

kendisine mirasç olmas yönünde anlama yaparlard. Ancak Enfâl Sûresi'nde

nazil olan: "...Allah'n Kitab'na göre yakn akrabalar birbirlerine (vâris

maya) daha uygundur..."3 âyeti böylesi bir uygulamay kaldrd .

4

Abd b. Humeyd, Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitin Cahiliye döneminde biri bir dier kiiyle:

"Kanm kanndr. Mezarm da mezanndr. Sen bana varis olur, ben de sana

varis olurum. Sen benim adma bir ey isteyebilir, ben de senin adna bir eyi

isteyebilirim" eklinde anlama yapard. slam'dan sonra böylesi anlamas

olan kiiye ölen kiinin tüm malnn altda biri verilmeye, kalan da dier

varisler arasnda paylatnlmaya baland. Ancak bu uygulama da: "...Allah'n

Kitab'na göre yakn akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha

uygundur..."5 âyetiyle kaldrld. Bu âyetle de daha önce anlamalar

üzerinden varis olma uygulamas kaldrld ve sadece akrabalann varis

olabilecei ifade edildi .

6

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken

öyle demitir: Cahiliye döneminde kii akrabas olmayan birini kendi ailesine

katar, onu akrabas yapabilirdi. Kiinin ölmesi halinde terekesi akrabalar

arasnda paylatrlr, ancak sonradan anlamayla aileye katlan kiiye

terekeden bir ey verilmezdi. Yüce Allah: "...Kendileriyle ahitletiiniz

kimselere hisselerini veriniz ...* 7
âyetini indirince bu kiilere de ölenin

terekesinden bir pay verilmeye baland. Ancak daha sonra Yüce Allah:

’ Saîd b. Mansûr 258 (Tefsir, 625), bn Cerîr (6/675) ve bnu’l-Münzir (1700).

2
Nisâ Sur. 33

3 Enfâl Sur. 75
4 Ebû Dâvud (2921), bn Cerîr (6/675) ve Beyhakî (6/262). Sahih hadistir (bak: Eibânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2535).

5 Enfâl Sur. 75
6 Abdurrezzâk (1/157), Musannef (19197) ve bn Cerîr (6/676).

7 Nisa Sur. 33
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"...Allah'n Kitab'na göre yakn akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha

uygundur..."' âyetiyle bu uygulamay da kaldrd .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Zeyd: "...Kendileriyle ahitletiiniz

kimselere hisselerini veriniz..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

"Resûlullah'n (safeflah aleyhi rese Hem) karde kld kiilerden biri öldüü zaman

âyet akrabas yoksa mirastan Müslüman kardeine pay verilmesidir. u an

için ise geçerli bir uygulama deildir. Çünkü Resûlullah’n MuMu deyi» «seiier)

karde kld kiilerin dönemi bitmitir. Ayn ekilde insanlan bu ekilde

karde klma sadece H2. Peygamber'e MuMu oieyhi «ailem) has bir eydir. Hz.

Peygamber MMi^n akyu vmiiem] Ensar ile Mühacirieri karde klmt ki imdi

kimsenin böyle bir eyi yapma yetkisi yoktur.

bn Cerîr ve Nehhâs, Satd b. el-Müseyyeb'ten bildirin "Bu âyet, kendi

çocuklan olmayan kiileri evlat edinen ve kendilerine mirasç klan kiiler

hakknda nazil olmutur. Yüce Allah bunlar hakknda bu âyeti indirerek

vasiyetten onlara da bir pay klm, terekeyi paylamay da ölenin anne veya

baba tarafndan akrabalarna brakmtr.”5

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Nehhâs’n

bildirdiine göre Mücâhid: "Ana babann ve yaknlarn braktklarndan her

birine varisler kldk. Kendileriyle ahitletiiniz kimselere hisselerini

veriniz ..."
6
âyetini açklarken öyle demitir “Âyette Mevâli'den kast, ölen

kiinin asebesidir. Ahitleilen kiiler de kendileriyle miras konusunda anlama

yaplan kimselerdir ki âyette onlara akl verme, yardm etme ve destek çkma

emredilmitir.”7

Ebû Dâvud ve bn Ebî Hâtim, Dâvud b. el-Husayn’dan bildirir: Rabî’in kz
Ümmü Sa'd’a Kurîân okurdum. Ümmü Sa’d Ebû Bekriin himayesinde olan

yetim bir kzd. Bu âyeti: jU lafzyla okuduumda öyle dedi:

"Hayr! Âyetin lafz: o eklindedir. Bu âyet Ebû Bekr

'

Enfâl Sur. 75

’ bn Cerîr (6/677, 678).

3 Nisa Sur. 33
4 bn Cerîr (6/678, 679).

5 bn Cerîr (6/681, 682) ve Nehhâs (sh. 332).
6
Nisa Sur. 33

7 Saîd b. Mansûr 260 (Tefsir, 626), bn Cerîr (6/672, 679, 680) ve Nehhâs (sh. 334).
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hakknda nazil olmutur. Zira olu Abdurrahman Müslüman olmay kabul

etmeyince Ebû Bekr onu mirastan mahrum edeceine dair yemin etti.

Abdurrahman Müslüman olunca da Yüce Allah bu âyetle ona mirastaki

nasibini vermeyi emretti ." 1

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre Mücahid bu âyeti:

lafzyla okurdu .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “föj} jj-iîij”

lafzyla, "g" harfini "” ile çekmeden okurdu.

Abd b. Humeyd ile Ibn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik'ten bildirir: Cahiliye

döneminde biri bir kabileye gelir, o kabile de adamla bir anlama yaparak

kendilerinden biri klarlard. Bu anlamaya göre iyi günde kötü günde yannda

duracaklar ve kan davalan konusunda kendilerinden biri gibi sayacaklar, ona

kendilerinden biri gibi davranacaklard. Kabileler aras bir sava çkt zaman

ona: "Ey filan! Sen de bizdensin, bize yardm et!” derlerdi. Bir ey elde ettii

zaman da ona: "Sen de bizdensin! Bize bir eyler verip yardm et!” derlerdi.

Ancak kendisi yardm istedii zaman içlerinden birine ettikleri gibi ona

yardmda bulunmazlard. Skntya dütüü zaman içlerinden bazlan ona

destek çkarken bazlar da destek çkmazd. Ona bir ey verecekleri zaman

da aldklan kadann deil de daha azn verirlerdi. slam'dan sonra ayn

uygulamay devam ettirmekten çekinenler Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aleyhi vesellem)

gelip: "Cahiliye döneminde böylesi bir anlama yapmtk” dediler ve bu

uygulamay sordular. Bunun üzerine: "...Kendileriyle ahitletiiniz

kimselere hisselerini veriniz..."3 âyeti nazil oldu. Âyette Yüce Allah, böylesi

kiilerden ne kadar alnmsa verirken aynsn vermeyi emretmitir.
4

Abd b. Humeyd ve Ibn Ebî Hâtim'in baka bir vecihle bildirdiine göre Ebû

Mâlik: "...Kendileriyle ahitletiiniz kimselere hisselerini veriniz ..."5 âyetini

açklarken öyle demitir: "Ahitleilen kiiden kast, bir toplulukla anlamas

’ Ebû Dâvud (2923) ve bn Ebî Hâtim 3/938 (5238). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'
i/

Sünen Ebî Dâvud, 626).
2
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 627).

3 Nisa Sur. 33
4 bn Ebî Hâtim 3/939 (5242).

5 Nisa Sur. 33
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olan kiidir. Âyette topluluun böylesi kiileri, ilerinde hazr bulundurmalar

ve kendisiyle de istiarede bulunmalan istenmitir.’”

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, ibn Amrîdan bildirir: Mekke'nin fethi

srasnda Resûlullah (saHnilahu alsyhî veseiiem): "Cahiliye döneminden kalan

anlamalarnzn gereklerini yerine getirin. Zira slam eski anlamalar daha da

salamlatrr. Ancak slam dininde artk böylesi anlamalar yapmayn''

buyurdu .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, bn Cerîr ve Nehhâs’m Cübeyr b.

Mut'im'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saitsiiahu aleyhi venilem): "slam'da

(Cahiliye döneminde yaplan) bu tür anlamalar artk yoktur! Ancak slam din:

yaplm eski anlamalar (feshetmemi) salamlatrmtr" buyurdu .
3

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd’in Zührî'den bildirdiine göre Resûlullah

fadialislu aleyhi vesellem):
"
slam'da (Cahiliye döneminde yaplan) bu tür anlamalar

artk yoktur! Ancak daha önce yapm olduunuz anlamalarn gereklerine de

uyu«"buyurdu .
4

Abd b. Humeyd’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaHahu aleyh

mdtan): "slam dini, Cahiliyeden kalma eski anlamalar (feshetmemi

)

salamlatrp, kuvvetlendirmitir" buyurmutur.

b&î u.j 'jjz J* Ji Jiî u, 14)1 Ju bjiijî

Jyi\j Üll U, ^44 OÜBU. olSU oUJUlli

^ g-LÂsJI J*}j**v) ,>»4**» bjilî^

Vjg u* jis ân l\ Sl_ içi. iji bu

"Erkekler, kadnlar özerinde hâkim dururlar. Çûnku Allah,

insanlarn kimini kiminden üstün klmtr. Bir de erkekler

kendi mallarndan harcamaktadrlar. Bunun için iyi

’ îbn Ebî Hâtim 3/938 (5241).
I bn Cerîr (6/684).

} Ahmed 27/325 (16761), Müslim (2530), bn Cerîr (6/684) ve Nehhâs (sh. 335).
II Abdurrezzâk (20935).
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kadnlar, itaatkârdrlar. Allah'n korumasn emrettii

eyleri, kocalarnn yokluunda da korurlar. Serkelik

etmelerinden endie ettiiniz kadnlara gelince; önce

kendilerine nasihat edin, sonra yataklannda yalnz brakn,
yine dinlemezlerse dövün. taat ettikleri halde onlar

incitmek için bahane aramayn, üphesiz Allah, çok yücedir,

çok büyüktür/' (N Sur. 34)

bn Ebî Hâtim, E'as b. Abdilmelik vastasyla Haan (-1 Basrî)'den bildirir:

Kadnn biri Hz. Peygamber'e (sbIIbimu aleyhi vesellem) geldi ve kocasnn kendisine

tokat attndan yana ikâyette bulundu. Resûlullah (saiiaiMu eieyti vesdiBm) de: "Ksas

yapalm" buyurdu. Ancak: "Erkekler, kadnlar üzerinde hâkim dururlar..."
1

âyeti nazil olunca kadn ksas yapamadan geri döndü .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde vastasyla Haan (-1 Basrî)'den

bildirin Adamn biri kansna bir tokat att. Kadn da Peygaberimize (nliaüshu aleyh'

veseflem) gelip ikâyette bulundu. Allah Resûlü ksas yapmak isteyince: "Erkekler,

kadnlar üzerinde hâkim dururlar..."3 âyeti nazil oldu. Bunun üzerine Allah

Resûlü (saiiBeh aleyhi reseiiem) adam çarp bu âyeti ona okudu ve: "Ben bir ey
yapmak istedim, ancak Yüce Allah baka bir ey diledi" buyurdu .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn
Merdûye, Cerîr b. Hâzm vastasyla Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Ensâr'dan bir

adam karsna tokat att. Kadn da kocasndan ksas almak üzere

Peygaberimize (sBtallahu aleyhi vBSBBtn) geldi. Hz. Peygamber (sBlallehu aleyhi vesellam) de ksas

yapmak istedi. Ancak: "...Kuran'n vahyi sana bütünüyle ulatrlmadan

önce onun hakknda (görü bildirmekte) acele etme../ 5 âyeti nazil olunca

sustu. "Erkekler, kadnlar üzerinde hâkim dururlar../
6
âyeti nazil olunca da:

"Biz bir ey (ksas) düündük, ancak Yüce Allah baka bir ey diledi"

buyurdu .

7

’ Nisa Sur. 34
1 bn Ebî Hâtim 3/940 (5246).

3 Nisâ Sur. 34
4 bn Cerîr (6/688).

5 Tâhâ Sur. 114
6
Nisâ Sur. 34

7 bn Cerîr (6/689) ve bnu'l-Münzir (1701).
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bn Merdûye, Hz.Ali'den bildirir: Ensâr'dan bir adam karsyla birlikte Hz.

Peygamber'e (saMiahu uieyh; «ailem) geldi. Kadn: "Yâ Resûlallah! Kocam Ensârîdan

filan olu filandr. Bana bir tokat att ve yüzümde iz brakt" dedi. Allah

Resulü (uiiBiiflhu steft* «»ileni):
"Bunu yapma hakk yok!" buyurdu. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Erkekler, kadnlar üzerinde hâkim dururlar. Çünkü Allah,

insanlarn kimini kiminden üstün klmtr ...”
1

âyetini indirdi. Âyette de

terbiye konusunda erkeklerin kadnlar üzerinde hakim olduklan ifade edildi.

Allah Resulü de («llallahu aleyhi «selleri):
"
Ben bir ey istedim,

ancak Yüce Allah baka

bir ey diledi" buyurdu .

2

bn Cerîr, ibn Cüreyc’den bildirir: "Adamn biri kansna tokat att. Hz.

Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi ybseIM ksas yapmak istedi, ancak bunu uygulamaya

henüz geçirmeden bu âyet nazil oldu.”3

bn Cerîr, Süddî’den bu yorumun benzerini zikreder.*

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "Erkekler,

kadnlar üzerinde hâkim dururlar...”5 buyruunu açklarken: "Terbiye etme

ve eitme bakmndan hâkim ve üstündürler” demitir. "...Bir de erkekler

kendi mallarndan harcamaktadrlar ..."
6 buyruunu açklarken de:

“Harcamadan kast, kadnlara verdikleri mehirdir” demitir.

7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî: “Cana kyma

olmadkça kocaya kansndan dolay ksas uygulamayz" demitir.

8

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süfyân: "Terbiye etmek için yaptklar

hariç, kocaya karsndan dolay ksas uygularz" demitir.
9

bn Cerîr ile ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Erkekler,

kadnlar üzerinde hâkim dururlar. Çünkü Allah, insanlarn kimini kiminden

' Nisâ Sur. 34
5 bn Kesir, Tefsîr'de (2/256) geçtii üzere bn Merduyeh.
} bn Cerîr (6/689).

4 bn Cerîr (6/689).

s Nisâ Sur. 34
6 Nisâ Sur. 34
7 bnu'l-Münzir (1702, 1705).
8 bn Cerîr (6/690) ve bnu'l-Münzir (1703).

9 bnu'l-Münzir (1704).



Âyet: 34 * Kar-Koca Hukuku 375

üstün klmtr... Bunun için iyi kadnlar, itaatkârdrlar. Allah'n korumasn

emrettii eyleri, kocalarnn yokluunda da korurlar..."' âyetini açklarken

öyle demitir: “Erkekler kadnlar üzerinde âmirdirler. Kadnlar da Allah'n

emrettii eylerde ona itaat etmelidirler. Bu da kocasnn ailesine iyi

davranmas maln koruyup gözetmesidir. Erkein kadna olan üstünlüü de

onun geçimini salamas ve çalmasdr. Bunun içindir ki iyi kadnlar

kocalanna itaat eden ve yokluunda Allah’n emrettii ve korunmasn

istedii eyleri gözetip korurlar. Böyle olan kadnlara da iyi davranmak

lazmdr." 2

bn CenVin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitin

“Erkek kadnn üzerinde âmir gibidir ve Allah’a itaat etmeyi ona emreder.

Eer kar çkarsa ar olmamak artyla onu dövebilir. Evin geçimini

salamas ve çalmas bakmndan da erkek kadndan üstündür."3

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "Erkekler, kadnlar üzerinde hâkim

dururlar..."
1

’ buyruunu açklarken: “Kadn yönlendirir ve onu terbiye eder"

demitir .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Süfyân: "...Allah, insanlarn kimini kiminden

üstün klmtr. Bir de erkekler kendi mallarndan harcamaktadrlar..."
6

âyetini açklarken: “Yüce Allah’n üstün klmas ve kadna mehri vermeleri

dolaysyla erkekler, kadnlar üzerinde hakimdirler" demitir.

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî: "...Erkekler kendi mallarndan

harcamaktadrlar..."
8

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu harcamadan

kast, kadna verdii mehirdir. Zira gördüün gibi erkek kadna zina iftirasnda

bulununca lanetleme yaplyor, ancak kadn erkee zina iftirasnda

bulununca kadna denek cezas uygulanyor." 9

’ Nisâ Sur. 34
3 bn Cerîr (6/687, 690, 691, 696) ve bn Ebî Hatim 3/939, 940 (5245, 5247, 5253).

3 bn Cerîr (6/687).

A Nisâ Sur. 34
5 bn Cerîr (6/688).

‘ NLsâ Sur. 34
7 ibn Cerîr (6/688, 690).

* Nisâ Sur. 34

1 bn Ebî Hatim 3/940 (5248).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"...Bunun için iyi kadnlar, itaatkârdrlar. Allah'n korumasn emrettii

eyleri, koca lanm n yokluunda da korurlar..."
1

âyetini açklarken öyle

demitin "Kadnlar hem Allah'a, hem de kocalanna itaat ederler. Kocasnn

yokluunda Allah’n emrettii ve korunmasn istedii eyleri gözetip

korurlar ." 2

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: 'V-üaJ ollii£-"3 buyruunu;

"Kocalanna sahip çkp yokluunda onu muhafaza ederler" eklinde

açklamtr.

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Allah'n korumasn emrettii

eyleri, kocalarnn yokluunda da korurlar..."5 âyetini açklarken öyle

demitin "Kocalan olmad zaman dönene kadar Allah’n emrettii ekilde

maln ve namusunu korurlar."
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken; "Yüce Allah’n

kendilerinde korumasn emrettii eyleri kocalarnn gyabnda da korurlar”

demitir .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil bu âyeti açklarken: "Kocalannn

gyabnda Yüce Allah’n emrettii ekilde namuslanna sahip çkarlar ve ihanet
Q

etmezler" demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Atâ bu âyeti açklarken: "Allah’n onlar

koruyup muhafaza ettii gibi, onlar da gyabnda kocalarn korurlar"

demitir.
9

1

Nisâ Sur. 34
1 bn Cerîr (6/691, 692) ve bnu'l-Münzir (1708, 1712).

3 Nisâ Sur. 34
4 bnu'l-Münzir (1710).

5 Nisâ Sur. 34
6 bn Cerîr (6/692, 693).

7 bn Ebî Hâlim 3/941 (5256, 5258).

1 bn Ebî Hatim 3/941 (5257).

’ bn Cerîr (6/693, 694).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhîd: "il W- l> v ;»i.) okiii"1

buyruunu açklarken: "Yüce Allah’n kendisini muhafaza edip koruduu gibi

kocalannn gyabnda maln ve namuslarn korurlar" demitir.

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî, Sünen*de Ebû

Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saflallshu aleyhi vesEiiem): "En hayrl kadnlar

baktnda sana nee veren , bir ey istediinde söz dinleyen, yannda olmadn
zaman malm ve namusunu koruyan kadnlardr" buyurdu ve: "Erkekler,

kadnlar üzerinde hâkim dururlar. Çünkü Allah, insanlarn kimini kiminden

üstün klmtr. Birde erkekler kendi mallarndan harcamaktadrlar. Bunun

için iyi kadnlar, itaatkârdrlar. Allah'n korumasn emrettii eyleri,

kocalarnn yokluunda da korurlar..."
2
âyetini okudu.3

bn Cerîr, Talha b. Musarriften bildirin Abdullah’n kraatinde bu âyet:

“ ijpditi > li y.U.1 o'JaâU- o&ü (=yi kadnlar, itaatkârdrlar.

Allah'n korumasn emrettii eyleri, kocalannn yokluunda da korurlar. Siz

de onlara iyi davrann...)” eklindedir.4

bn Cerîr, Süddî’den bildirir: Yüce Allah: "...Bunun için iyi kadnlar,

itaatkârdrlar. Allah'n korumasn emrettii eyleri, kocalannn

yokluunda da korurlar..."5 âyetinde böylesi kadnlara iyi davranlmasn

söylemitir.
6

bn Ebî eybe'nin Yahya b. Ca’de’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(&aiiaifahu aieyti vtseiiem): "Kiinin Müslüman olmasndan sonra kendisi için en faydal

ey; yüzüne bakt zaman nee veren, bir ey istediinde söz dinleyen, yannda

olmad zaman maln ve namusunu koruyan güzel bir kadna sahip

olmasdr" buyurdu. 7

1

Nisa Sur. 34
2
Nisâ Sur. 34

3 bn Cerîr (6/393), Îbnu’i-Münzir (1711), bn Ebî Hatim 3/941 (5255), Hâkim (2/161) ve

Beyhakî (7/82). Elbânî, es-Silsiletu s-Sahîha'da (1838) hadisin sahih olduunu söylemitir.
4
îbn Cerîr (6/695).

5 Nisâ Sur. 34
6 bn Cerîr (6/695).

7 bn Ebî eybe (4/3C8).
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bn Ebî eybe, Hz.Ömer'den bildirir "Kiinin Allah'a imandan sonra

kendisi için en faydal ey güzel ahlâkl, sevgi dolu ve dourgan bir kadna

sahip olmasdr. Ayn ekilde kiinin Allah' inkardan sonra kendisi için en

zararl ey kötü ahlâkl, keskin dilli bir kadna sahip olmasdr.'"

bn Ebî eybe, Abdurrahman b. Ebzâ'dan bildirin "Salih bir adamn

yanndaki saliha bir kadn, kraln banda duran altndan bir tac gibidir. Salih

bir adamn yanndaki kötü bir kadn da yal bir adamn srtndaki ar bir yük

gibidir.'"

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amn “Size kiinin belini

kran üç musibeti söyleyeyim mi?" deyince, oradakiler "Nedir onlar"

karln verdiler. Abdullah öyle dedi: “Birincisi zorba yöneticidir. Zira buna

iyilik yapsan ükretmeyi, kötülük yapsan da affetmeyi bilmez. Dieri kötü

komudur. Bu da senden gördüü iyi eyleri görmezden gelir, senden

gördüü kötü eyleri de ifa eder. Bir dieri de kötü bir hanmdr. Böylesi bir

kadnn yannda dursan sana surat asar, ondan ayr dursan sana ihanet

eder." 3

Hâkim'in Sa’d'dan bildirdiine göre Resûlullah (sdMrfu eler** «adem) öyle

buyurmutur "Üç ey kiinin mutluluundandr. Biri gördüünde houna

giden, uzak kaldnda ise maln ve namusunu muhafaza eden hanmdr.

Dieri uysal, ama hzl bir ekilde seni sevdiklerine ulatracak binektir. Bir

dieri de çok odal geni evdir. Ûç ey de kiinin mutsuzluuna sebep olur. Biri

gördüünde sana sana eziyet veren, sana dil uzatan, kendisinden uzak

kaldnda maln ve namusun konusunda güvenemeyecein bir hanmdr. Bir

dieri yava olan binektir ki döverek yol almak istesen seni yorar ve seni

arkadalarndan geri brakr. Bir dieri de odalar az olan küçük, dar bir evdir.
'4

Bezzâr, Hâkim ve Beyhakî, Sünen'de Ebû Hureyre'den bildirir: Kadnn b ri

Resûlullah'a (saiiaiiahu Bisyti vesstiem] geldi ve: "Vâ Resûlallah! Erkein karsnn

üzerindeki hakk nedir bana söyle" dedi. Resûlullah (sdlsUanu aleyhi yeseiieu) öyle

buyurdu:
"
Erkein, karsnn üzerinde öyle bir hakk vardr ki erkein

1 bn Ebî eybe (4/308)
3 bn Ebî eybe (4/308, 309).

3 bn Ebî eybe (4/309).

* Hâkim (2/162). Elbânî, es-Slstletu's-Sahîhada (1047) hadisin sahih olduunu
söylemitir.
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burnundan kan, irin ve cerahat aksa ve kadn diliyle bunu yalasa yine de bu

hakkn ödemi olmaz. Bir insann bir insana secde etmesi gerekseydi Yüce

Allah'n verdii üstünlükten dolay kadnn, yanna giren kocasna secde

etmesini söylerdim ."1

bn Sa’d, ibn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî, Husayn b. Mihsan'dan, o da

halasndan bildirir: Bir i için Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyh' vEsciiem) gitmitim- Bana:

"Ey kadn! Sen kocana eziyet mi ediyorsun?" diye sorunca: “Evet!" dedim.

"Ona nasl davranyorsun?" diye sorunca: “Ancak aciz kaldmda

yaklamasna izin veriyorum" dedim. Bunun üzerine: "Kocana kar
davranlarna dikkat et! Zira Cennetin de. Cehennemin de odur" buyurdu .

2

Hâkim ve BeyhakîVin Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiailstu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur. "Allah'a inanan hiçbir kadna,kocas

istemedii halde evine girmesi veya evinden çkmas helal deildir. Kadn evinde

kocasndan bakasna itaat etmez, kocasna kar kin tutmaz, yatandan ayn

yerde yatmaz ve ona zarar vermez. Kocasna hakszlk ettii zaman gelip onu

raz etsin. Raz olursa en iyisini yapm olur ve Yüce Allah da onun özrünü

kabul eder. Ancak yine de kocas raz olmazsa Allah katnda özrünü sunmu

olur."3

Bezzâr ve Hâkim'in bn Amridan bildirdiine göre Resûlullah (ssHellahu aleyhi

Ytsdktn): "Kocasna muhtaç iken ona teekkür etmeyen bir kadna Yüce Allah

nazar etmez" buyurmutur.
4

Ahmed, Abdurrahman b. ibl'den bildirir: Resûlullah (saiiaJiahu aleyhi «allem):

"Fasklar Cehennem ahalisidir" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Fasklar

kimlerdir?" diye sorunca, Allah Resulü: "Kadnlar" karln verdi. Adamn

biri: “Yâ Resûlallah! Bunlar bizim annelerimiz, kzkardelerimiz ve elerimiz

deil mi ki?” diye sorunca, Allah Resûlü {saiiaiiahu aleyhi veseiism): "Evet! Ancak onlara

1
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1466), Hâkim (2/189) ve Beyhakî (7/291). Hâkim: "snad

sahihtir" demitir.
J bn Sa'd (8/459), bn Ebî eybe (4/304), Hâkim (2/189) ve Beyhakî (7/291). Elbânî,

SaJîhu'l-Câmi'de (1505) hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 Hâkim (2/189, 190) ve Beyhakî (7/293). Hâkim: "snad sahihtir" demitir.
A Bezzâr (2349) ve Hâkim (2/190). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (289) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
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bir ey verildii zaman ükretmezler, musibete maruz kaldklar zaman da

sabretmezler" buyurdu .

1

Buhârî ve Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah MaUdu

aleyhi mailem): "Kadn, kocas yanndayken izni olmadan nafile oruç tutamaz. Yine

kocas evdeyken onun izni olmadan kimsenin girmesine izin veremez"

buyurmutur.

2

Abdurrezzâk, Bezzâr ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir: Kadnn biri Hz.

Peygamber'e [saiiaiiahu aleyhi vEseiinr) geldi ve: "Yâ Resulaliah! Ben dier kadnlarn

adna sana geldim. Yüce Allah cihad sadece erkeklere farz kld. Zafer elde

ederlerse sevabn alyorlar. Öldürülmeleri halinde de Rableri katnda nzklar

içinde diri olarak kalyorlar. Biz kadnlar ise arkadan onlan gözetiyoruz. Buna

karlk bize ne verilecek?" dedi. Allah Resulü de (sdllbhu aleyhi «sefen):

"Karlatn her bir kadna, kocasna itaat eden ve hakkn ikrar eden

kadnlara da onlar gibi sevabn verileceini söyle. Zira içinizden çok az bunu

yapyor" buyurdu .

3

Bezzârîn Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (sdiaBafaafeyUnsM:
"
Kadn le

vakit namazm kld, Ramazan orucunu tuttuu, namusunu koruduu ve

kocasna itaat ettii zaman Cennete girer" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve Bezzâr, bn Abbâs’tan bildirir: Has’em’in kans Allah

Resûlü'ne dsiiatishu aleyhi rtuiiem) geldi ve: "Yâ Resulaliah! Ben bekar bir kadnm.

Kocann kadn üzerindeki haklan nelerdir? Bu haklan yerine getirebilirsem

evlenir, getiremezsem de bekar kalrm" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü

(sMuh aleyhi veseiBm) öyle buyurdu: "Kocann, karsnn üzerindeki haklannaan

birisi kadn devenin üzerinden iken bile kocas onu istedii zaman buna (cinsel

isteine) kar çkmamasdr. Kocann dier haklarndan birisi de izni olmaaan

karsnn nafile oruç tutmamasdr. zni olmadan oruç tutuu zaman sadece aç

susuz kalm olur ve bu orucu kabul görmez. Dier bir hakk da izni olmadan

' Ahmed 24/291, 438 (15531, 15666/3). Muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
1
Buhârî (5192, 5195) ve Müslim (1026).

3 Abdurrezzâk (15914), Bezzâr, Kefu’I-Estâr (1474) ve Taberânî (12163). Heysemî,

Mecmau'z Zevâid 'de (4/189, 306) der ki: "snadnda zayf biri olan Ridîn b. Kureyb

vardr."
4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1463). Elbânî, Âdâbu'z-Zifâfdz (sh. 214): "Hasen veya sahih

hadistir" demitir.
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kadnn evinden çkmamasdr. Çkmas halinde geri dönene kadar rahmet ve

azap melekleri olmak üzere gökteki tüm melekler bu kadna lanet ederler."
1

Bezzâr ve Taberânî, M. el-Evsafa Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah'a Malshu

deyti vueiiem): "Bir kadnn üzerinde en çok kimin hakk vardr?" diye sorduumda:

"En çok kocasnn hakk vardr" karln verdi. “Bir erkein üzerinde en çok

kimin hakk vardr?" diye sorduumda ise: "En çok annesinin hakk vardr"

buyurdu .

2

Bezzâr'n Hz.Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (safatahu fart «asM öyle

buyurmutun "Kadnlar! Allah'tan korkun ve kocalarnzn rzasn gözetin.

ayet kadn, kocasnn kendi üzerindeki hakkn bilseydi, kahvalts ve yemei

annda dahi oturmaz banda dikilirdi."
3

Bezzâr'n Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi res*iem):

"ayet kadn, kocasnn kendi üzerindeki hakkm bilseydi, kahvalts ve yemei

annda oturmaz bitirene kadar banda dikilirdi" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah

(seliaiiahu aleyhi vosallam): "ayet bir insann dier bir insana secde etmesini emredecek

olsaydm kadnn, kocasna secde etmesini emrederdim" buyurmutur.

5

Beyhakî'nin uabu'l-îman'da Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu

aleyhi «atan) öyle buyurmutun "Üç kiinin ne kld namaz kabul olur, ne de

yapt iylikler huzura çkar. Biri efendisine geri dönene kadar firar eden

köledir. Dieri kocas kendisinekzm olan kadndr. Bir dieri de ayilana kadar

sarho olan kiidir.
"6

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1464). Heysem! Mecmuu 'z-Zcvâid’dc (4/397) der ki: "snadnda

zayf biri olan ve Hane olarak bilinen Hüseyn b. Kays vardr. Husayn b. Nemir onu

güvenilir bulmutur. Dier ravileri de güvenilirdir."
1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1462). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (4/308, 309) der ki:

"snadnda Ebû Utbe vardr ki Mis'ar'dan baka kendisinden rivayette bulunan

olmamtr. Dier ravileri ise Sahîh'in ravileridir."

3 Bezzâr (712). Heysem! Mecmau 'z-Zevâid'de (4/309) der ki: "snadnda metruk biri

olan Hakem b. Ya'lâ b. Atâ el-Muhâribî vardr."
* Bezzâr (2665). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahthu 1-Cârm', 5135).

5 bn Ebî eybe (4/305) ve Ahmed 36/312 (21986). Müsted'in muhakkikleri: Sahih

liahnh" demilerdir.
6 Beyhakî 85591, 8600, 8727). bn Hbbân'n muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (tdaiishu aleyhi ««eiiem:

öyle buyurmutun "çinizden erkek olanlarn hangilerinin Cennette olacam

söyleyeyim mi? Peygamber olan erkek cennettedir. Sddîk olan erkek

Cennettedir. ehit olan erkek Cennettedir. Bebekken ölen erkek çocuk

Cennettedir. Kentin bir kenarnda bulunan hasta kardeini Allah rzas için

ziyarete giden erkek Cennettedir. Kadnlarnzdan ise kocasna kar seog\

besleyen ve ona bal olanlar Cennettedir. Böylesi bir kadn, kocas kendisini

kzd zaman gelip elini eline koyar ve: «Benden raz olmazsan bana uyku

haram olsun!» der

Beyhakî'nin Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (safefcfa aleyh

madem) kzna: "Sevmediim eylerden biri kadnn kocasndan ikayette

bulunmasdr" buyurmutur.

2

Beyhakî'nin Haan (-1 Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (BaHnnohu aleyh,

meflem), Hz.Osmân’m kansna öyle buyurdu: "Kzm! Kocas siyah bir dadaJc.

talan krmz bir daa veya krmz bir dadaki talan siyah bir daa
tamasn emretse bile kocasnn bu isteine yüz vermeyen ve yüzüne kar ona

ar laflar eden kadn, kadn deildir. Onun için kocana kar iyi ol."*

Beyhakî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (rfdUu

aleyhi «saltam) öyle buyurmutun "Üç çeit kadn vardr. Biri kap gibidir. Hamile

kalp dourmaktan baka bir ie yaramaz. Dieri uyuz bir deve gibidir. Bir

dieri de sevgi dolu ve dourgan kadndr ki imannda kocasna yardmc olur.

Böylesi bir kadn da kocas için hâzineden daha deerlidir."4

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Ömer b. el*Hattâb'tan bildirin "Üç çeit kadn

vardr. Biri iffetli, Müslüman, uysal, yumuak huylu, sevgi dolu ve

dourgandr. Zamann skntlanna kar ailesine yardmc olur. Sknt annda

kendisi de sknt çkarmaz. Böylesi bir kadn da az bulunur. Bir dieri de kap

gibidir. Hamile kalp dourmaktan baka bir ie yaramaz. Dier bir kadiri

1

Beyhakî (8732, 9028). Elbânî, es-Silsiletu s-Sahîha'du (287) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

* Beyhakî (8734)

3 Beyhakî (8736).
* Beyhakî (8726). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe'de (714) hadisin münker olduunu

söylemitir.
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çeidi de deriden bir boyunduruk gibidir. Yüce Allah bu boyunduruu diledii

kiilerin boynuna takar, çkarmak istedii zaman da çkarr.”'

Beyhakî'nin bildirdiine göre Esma binti Yezîd el-Ensâriyye, ashabyla

birlikte oturan Hz. Peygamberim (hUUhi ekyhi vesniinm) yanna geldi ve öyle dedi:

“Anam babam sana feda olsun! Dier kadnlann adna sana geldim. Batda

veya douda buraya geldiimi duyan ne kadar kadn varsa da hepsi benimle

ayn görüte. Yüce Allah seni hak ile hem erkek, hem de kadnlara gönderdi.

Sana da, seni gönderen lah'a da inandk. Biz kadnlar evlerinizde oturuyor,

ehvetlerinizi gideriyor ve çocuklannz kammzda tayoruz. Siz erkekler ise

bizden bu yönden üstün tutuldunuz. Zira Cuma'ya gidiyor, cemaate katlyor,

hastalan ziyaret ediyor, hac üzerine hac yapabiliyor ve bunlann hepsinden de

daha deerlisi Allah yolunda cihada çkyorsunuz. Biz ise erkeimiz hac veya

umre veya cihad için çkt zaman geride maln koruyor, giysilerini hazrlyor

ve çocuklannn bakmn yapp büyütüyoruz. Yâ Resûlallah! Bu durumda bu

konularda size verilecek sevaba ortak olur muyuz?” Bunun üzerine

Resûlullah (srfdiehu dert, «adlan) tüm vücuduyla ashabna doru döndü ve: "Dini

konusunda bir soruyu bu kadndan daha güzel soran birini daha duydunuz

mu?" diye sordu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Bunun gibi soru sorabilen (baka)

bir kadnn daha olabileceini düünmüyoruz” dediler. Sonra Resûlullah

(saHaiahu deyi* wseiM Esma’ya döndü ve öyle buyrudu: "Ey kadn! Git ve senden

haber bekleyenlere de ki: «Birinizin kocasna iyi davranmas, rzasn gözetmesi

ve sözünü dinlemesi sevap bakmndan bizim bu yaptklarmza denktir.»" Bu

sözün ardndan Esmâ sevinç içinde tehlîl getirerek ve tekbîr ederek oradan

ayrld .

2

Beyhakî, Enes'ten bildirir: Kadnlar Allah Resûlü'ne (uiiaiiahu aleyhi ««M geldi

ve: “Yâ Resûlallah! Erkekler, Allah yolunca cihad etmekle sevaplann tümünü

aldlar. Biz kadnlar için, Allah yolunda cihad eden erkeklerin ald sevab

getirecek bir amel var m?” dediler. Allah Resulü (dlaiinhu aleyhi mailem): "Birinizin

evinin hizmetini gerei gibi yapmas Allah yolunda cihad eden kiinin ameline

denk olur" buyurdu .

3

1

îbn Eb eybe (4/309, 310) ve Beyhakî (8725).

1

Beyhakî (8743).

} Beyhakî (8742).
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bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî’nin Ümmü Seleme’den bildirdiine göre

Resülullah [saiidiahu «srfem): "Kocas kendisinden raz bir ekilde geceleyen kadn

Cennete girer
'1 buyurmutur.

1

Ahmed, Esmâ binti Yezîd’den bildirir: Bir grup kadnla birlikte durmuken

Resülullah (uAr&ahu bW» mkr) yanmza urad ve selam verdi. Selam verdikten

sonra da: "Nimete nankörlük etmekten saknn !"
buyurdu. Biz: "Yâ Resûlallah!

Nimete nankörlük de ne?" diye sorduumuz da öyle buyurdu: "Olabilir ki

bazlarnz babasnn evinde ya geçene kadar kalr. Sonra Yüce Allah ona bir

koca ihsan eder. O kocadan da kendisine mal ve çocuk verir. Buna ramen kadn

kzd zaman: «Adamdan bir hayr görmedim !» demeye balar.

1,1

BeyhakYnin muntak' bir senedle Hz. Âie'den bildirdiine göre Resülullah

(saiiaiishu aleyhi ratalisin) öyle buyurmutur: "Vah kiiyi gözlerden gizlemeyen, suyu

kiiyi temizlemeyen hamamlara! Erkein böylesi hamamlara avret yerlerini

örtmeden girmesi helal deildir. Erkeklere söyleyin , kadnlarn ahlâkn

bozmasnlar! Erkekler kadnlara hâkimdirler. Kadnlan eitin ve çokça tebih

etmelerini söyleyin.
"5

Ahmed, bn Mâce ve Beyhakî, Ebû Umâme’den bildirin Kadnn biri

yannda küçük oluyla birlikte Allah Resûlü'ne geldi. Resülullah (uMahu aleyh

vesaiiem) onlar görünce: "Hamile kalr, çocuk dourur ve onu efkatle yetitirirler.

Kocalarna u yaptklan olmasa içlerinde namaz klanlar Cennete girerdi"

buyurdu .

4

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirin Kadnn biri: "Yâ Resûlallah! Kadnn Allah

yolunda cihada karlk yapabilecei amel nedir?" diye sorunca, Allah Resulü

(uAaiahu aieyft mahra): "Kocaya itaat ve onun üzerindeki haklarn itiraftr

”

karln
verdi .

5

1 bn Ebî eybe (4/303), Hâkim (4/173, "sahü") ve Beyhakî (8744).
1 Ahmed 45/542, 566, 569 (27561, 27589). Muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
3 Beyhakî (7773).
4 Ahmed 36/509, 552, 553, 649 (22173, 22219, 22311), bn Mâce (2013) ve Beyhakî

(8696, 11057). Zayf hadistir (bak: Elb anî, Da'îf Sünen ibn Mâce, 438).

5 Beyhakî (8728). Heysemî, Mecmau'z-ZevâûTde (4/315) der ki: "snadnda zayf biri

olan Kâsun b. Feyyâd vardr. Onu güvenilir bulunlar da vardr. snadnda tanmadm
kiiler de bulunmaktadr."
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Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-UsûVde, Nesâî ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den

bildirir: Hz. Peygamber’e (sbUbUu bIb^ ureiien) hangi kadnlann daha hayrl olduu

sorulunca: "Yüzüne baknca kocasna huzur veren, kocasnn emirlerine kar
çkmayan, malnda ve kendinde kocasnn istemedii eyleri yapmayan

kadnlardr" karln verdi.’

Hâkim, Muâz'dan bildirir: am'a gittiim zaman Hristiyanlann papaz ile

rahiplerine, Yahudilerin ise haham ile din adamlanna secde ettiklerini

gördüm. Onlara: "Neden öyle bir ey yapyorsunuz?" diye sorduumda: "Bu

.peygamberleri selamlama eklidir" karln verdiler. Ben de içimden: "Hz.

Peygamber'i bu ekilde selamlamaya biz daha laykz!” dedim. Döndüümde

bunu Allah Resûlü'ne {nyiahu aleyhi «selleri) zikrettiimde öyle buyurdu:

"Kitaplarm tahrif ettikleri gibi peygamberleri adna yalan söylemileri ayet

birinin birine secde etmesini emredecek olsaydm üzerindeki hakkndan dolay

kadnn kocasna secde etmesini emrederdim. Bir kadn kocasnn üzerindeki

hakkn ifa etmedikçe imann tadna varamaz. Deve üzerinde iken kocas onu

istese bile!"
2

Hâkim, Büreyde'den bildirir Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Bana, imanm

arttracak bir ey öret" deyince, Allah Resûlü: "u aac çar!" buyurdu.

Adam aac çannca aaç gelip Hz. Peygamber'euiiaiWuBi«rhiveseiiem}selam verdi.

Hz. Peygamber (seliallehu aleyhi vasellem): "Yerine dön!" deyince de aaç yerine döndü.

Sonrasnda adam izin isteyip Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi ««iem) ban ve

ayaklann öptü. Allah Resûlü: "ayet birinin birine secde etmesini emredecek

olsaydm kadnn kocasna secde etmesini emrederdim

"

buyurdu .
3

Hâkim’in bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (salBlahu aleyhi reselleri) öyle

buyurmutun "ki kiinin kld namazlar balarndan yukarya çkmaz. Biri

efendisine geri dönene kadar firar etmi köle, dieri de piman olup af dileyene

kadar kocasna kar gelmi kadndr."*

' Hakîm et-Tirmizî (2/150), Nesâî (3231) ve Beyhakî (7/82), uab (8737). Hasen sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 3030).
1 Hâkim (4/172,

*
sahih ") ve Ahmed 32/145 (19403).

5 Hâkim (4/172, "sahih"). Hâkim: "snad sahihtir" demitir.
4 Hâkim (4/173). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (288) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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bn Ebî eybe, Ahmed ve Tirmizî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (tafeiiahu aleyh vtseflem) öyle buyurmutun "Üç kiinin kld namazlar

balarndan yukarya çkmaz. Biri efendisine geri dönene kadar firar etmi

köledir. Dieri kocas kendisine kzgn bir ekilde geceleyen kadndr. Üçüncüsü

de istemedikleri halde bir cemaate imamlk yapan kiidir.

Ahmed, Muâz b. Cebel'den bildirin Yemen’e geldiim zaman kadnn biri

bana: "Erkein ei üzerindeki haklan nedir? Zira yal kocam evde brakp

geldim" dedi. Ben de u karl verdim: “Muâz'n can elinde olana yemin

olsun ki imdi ona döndüün zaman bedeninin her tarafn cüzzamn

sardn, bundan dolay da burnundan kan ve irin aktn görsen ve bunu

aznla temizleen yine senin üzerindeki hakkn ödemi olmazsn ."1

Ahmed'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (aiaiiBhu aleyhi «tefen) öye
buyurmutur: “Hiçbir insan dier bir insana secde edemez. Bir insan dier bir

insana secde edebilseydi üzerindeki hakknn büyüklüünden dolay kadnn

kocasna secde etmesi emredilirdi. Nefsim elinde olana yemin olsun ki âyet

erkek bandan ayaklanna kadar yara bere içinde olsa ve yaralanndan irn

aksa, kadn da diliyle bunu yalayp temizlese yine de kocasnn üzerindeki

hakkn ödemi olmaz."3

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl'de Enes'ten bildirin Adamn biri savaa

çkarken kansna evin ikinci katndan aaya inmemesini öütledi. Zira

kadnn babas birinci katta oturuyordu. Adam savaa çktktan sonra kadnn

babas hastaland. Kadn da Allah Resûlü’ne (safeUahu aleyhi nadim) haber gönderip

bu konuda fetva istedi. Resûlullah (»iaHahu aleyh, vesellem): "Allah'tan kork ve kocana

itaat et!" eklinde cevap gönderdi. Sonrasnda kadnn babas öldü. Kadn bir

daha Allah Resûlü’ne haber gönderip bu konuda fetva istedi. Resûlullah

(saiiHiiahu aleyh vesellem) bir önceki gibi cevap verdi. Resûlullah (sBiisiishu aleyhi vetefem) adamn

cenaze namazn kldrdktan sonra kadna: "Kocana itaatinden dolay Yüce

Allah babam balad " eklinde haber yollad .

4

’ bn Fbî eybe (4/307) ve Tirmizî (360). Hasen hadîstir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen :t-

Tirmzî, 295).
2 Ahmed 36/395 (22078). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 20/64, 65 (12614). Muhakkikleri: "lk bölümü sahih liayrihi hadistr"

demilerdir.
4 Hakîm et-Tirmiz (2/153).
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ibn Ebî eybe, Amr b. el-Hâris b. el-Mustalik'ten bildirir: "Denilirdi ki en

fazla azab iki kii çekecektir. Bunlardan biri kocasna asi olan kadn, dieri de

istemedikleri halde bir cemaate imamlk yapan kiidir."
1

bn Ebî eybe, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Adamn biri kzyla birlikte Hz.

Peygamber'e (saiBisHu ni^hi meiian) geldi ve: "Bu kzm evlenmeyi kabul etmiyor"

dedi. Allah Resulü:
"Babann sözünü dinle" buyurdu. Kz: "Kocann, karsnn

üzerindeki haklann bana söylemeden evlenmem” deyince, Resûlullah CsaMahu

aleyhi waiiem): "Kocasnda bir yara olsa da kadn yaradaki irini diliyle yalasa veya

kocann burnu kan ve irinle dolu olsa da kadn bunu diliyle yalayp temizlese

yine de kocasnn üzerindeki hakkn ödemi saylmaz" buyurdu. Kz bunu

duyunca: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki asla evlenmemi” dedi.

Resûlullah (saflafehu aleyhi vuseHem) de babasna:
"Kzlan rzalar olmadan

evlendirmeyin " buyurdu .

1

ibn Ebî eybe'nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiehu aleyhi verene™):

"Hiçkimse baka birine secde edemez. ayet edebilseydi kadnlar kocalarna

secde ederdi" buyurdu .
3

ibn Ebî eybe ve bn Mâce'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah

Maiiahu aleyhi vesilem) öyle buyurmutur:
"
Birinin birine secde etmesini isteyecek

olsaydm kadnn kocasna secde etmesini isterdim. Kii karsndan, krmz bir

dadan siyah bir daa veya siyah bir dadan krmz bir daa bir ey tamasn
istesekadnn bunu yapmas gerekir."

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitir. "Ey kadnlar!

Kocalannzn üzerinizdeki haklann bilseydiniz bizzat kendi yüzünüzle

kocanzn yüzündeki tozu silerdiniz."
5

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir: "Denilirdi ki kadn, ölüm

pahasna da olsa cüzzaml kocasnn burnundaki irini somurup temizlese yine

de kocasnn hakkn ödemi saylmaz .” 1

’ bn Ebî eybe (4/305).

1 bn Ebî eybe (4/303). bn Hibbân'n (4164) muhakkiki: "snad hasendir" demitir.

1 bn Ebî eybe (4/306).

* bn Ebî eybe (4/306) ve bn Mâce (1852). Zayf hadistir (bak: F.lbânî, Da'îfSünen bn

Mâee, 406).

3 bn Ebî eybe (4/305).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Sünen'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Serkelik etmelerinden endie ettiiniz

kadnlara gelince; önce kendilerine nasihat edin, sonra yataklarnda yalnz

brakn, yine dinlemezlerse dövün. taat ettikleri halde onlar incitmek için

bahane aramayn ..."
1
âyetini açklarken öyle demitir: "Kadn, kocasna asi

olduu, hakkna önem vermedii ve emirlerine kar geldii zaman Yüce

Allah’n emrettii gibi kocas ona nasihatta bulunur, Allah’ hatrlatr ve

üzerindeki haklannn önemini anlatr. Kadn raz olursa haklarna riâyet eder.

Ayn ekilde devam etmesi halinde erkek yatan aynr. Yine dönmemesi

halinde kemiklerini krmayacak, iz brakmayacak ve yaralamayacak bir ekilde

onu döver. Kadn bundan sonra kocasna itaat ederse, artk kocas ba<a

bahanelere tutanarak ona eziyet etmeye çalmaz ."3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: ifadesini: "Nefret etmek"

eklinde açklamtr.

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: ifadesini açklarken:

"Kocaya asi olmak ve ona kar gelmek” demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Serkelik etmelerinden endie ettiiniz kadnlara gelince; önce

kendilerine nasihat edin ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: Kadn

kocasnn yatana gelmedii zaman kocas ona: "Allah’tan kork ve yatana

dön!" der. Kadn buna itaat ederse artk kocas ona baka bir ey yapamaz .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Serkelik etmelerinden

endie ettiiniz kadnlara gelince; önce kendilerine nasihat edin, sonra

yataklarnda yalnz brakn, yine dinlemezlerse dövün, itaat ettikleri halde

’ bn Ebî eybe (4/307).
3
Nisa Sur. 34

3 bn Cerîr (6/698, 701, 702, 711, 714), bnu'l-Münzir (1715, 1717, 1720), bn Ebî Hâim
3/941, 942, 944 (5260, 5261, 5267, 5277) ve Eeyhakî (7/303).

4 Nisâ Sur. 34
5 ibn Cerîr (6/697).
6 bn Cerîr (6/697).

7 Nisâ Sur. 34
8 bn Cerîr (6/698), bnu'l-Münzir (1718) ve bn Ebî Hâtim 3/942 (5266).
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onlar incitmek için bahane aramayn ...”
1

âyetini açklarken öyle demitir:

“Erkek, kendisine asi olan karsna önce dille nasihat eder. Fayda etmedii

zaman yatan aynr ve onunla konumaz. Yine fayda etmezse

yaralamayacak bir ekilde onu döver. Bununla kocasna itaat edip yatana

gelirse artk kendisine olan kzgnl dolaysyla onu knamaz. Zira bu

kzgnl içine koyan Yüce Allah'tr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendilerine nasihat

edin..."
3 buyruunu açklarken: "Dil ile nasihat edin" demitir .

3

Beyhakî, Lakît b. Sabire'den bildirir: Allah Resûlü'ne: “Yâ Resûlallah!

Kanmn pis bir az var" dediimde:
"Onu boa" buyurdu. "Ama ondan

çocuum var ve onunla iyi geçiniyorum” dediimde, Allah Resulü (saUaiiahu aleyhi

vatikm): "O laman ona bu yönde nasihat et. Onda bir hayr varsa öüdüne

uyacaktr. Ancak cariyeni dövdüün gibi onu da dövmeye kalkma" buyurdu.*

Ahmed, Ebû Dâvud ve Beyhakfnin Ebû Hurra er-Rekkâî'den, o da

amcasndan naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber [saiiaiiahu eM» «allem):

"Serkelik etmelerinden korktuunuz zaman yataklarnz ayrn"

buyurmutur. Hammâd: "Yataklan ayrmaktan kast boamadr" demitir.
5

bn Cerîr ve Ibnu'l-MünzVin Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Yataklarnda yalnz brakn ..."6 buyruunu açklarken:

"Onunla ilikiye girmez” demitir.

7

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yataklarnda

yalnz brakn ..."
8 buyruunu açklarken: "Onu yatanda yalnz brakmaktan

kast, onunla ayn yatakta yatmak, ancak ilikiye girmemektir” demitir.

1

’ Nisâ Sur. 34
1
Nisâ Sur. 34

1 bn Ebî Hâtim 3/942 (5265).

4 Beyhakî (7/303) ve Ahmed 26/309, 310 (16384). Müsned' in muhakkikleri: "snad
sahihtir" demilerdir.

5 Ahmed 34/299 (20695), Ebû Dâvud (2145) ve Beyhakî (7/303). Hasen hadistir (bak:

Elbân, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1878).

* Nisâ Sur. 34
7 bn Cerîr (6/701) ve bnu'l-Münzir (1725).
4
Nisâ Sur. 34
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Yataklarnda yalnz

brakn ..."

2

buyruunu açklarken: "Kocas kadna yaklamaz” demitir.’

bn Ebî Hâtim'in klime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

"...Yataklarnda yalnz brakn ..."4 buyruunu açklarken: "Erkek kansyla

ayn yatakta yatmaz” demitir.
5

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in Ebû Salih vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Yataklarnda yalnz brakn..."
6 buyruunu açklarken: "Erkek

kadna iyi sözler söylemez, azarlar ancak onunla ilikiye girebilir” demitir .

7

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre krime:

"...Yataklarnda yalnz brakn ..."
8 buyruunu açklarken: "Bundan kast,

cinsel iliki deil, onunla konumamaktr” demitir.
9

ibn Cerîr, Süddî'den bildirir: "Erkek, kadnn yannda yatar, ancak ona

srtn döner, onunla ilikiye girer, ancak onunla konumaz .”

10

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in Ebu'd-Duhâ vastasyla bildirdiine göre bn
Abbâs: "...Yataklarnda yalnz brakn, yine dinlemezlerse dövün..."’

buyruunu açklarken öyle demitir: "Erkek denildii gibi yaptktan sonra

onu döver. âyet yatana gelirse artk ona bir ey yapamaz .” 12

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Erkein kadn yalnz

brakmas, kadnn onun yatana gelmesine kadar devam eder. Kadn

yatana geldikten sonra erkek onu kendisini sevmekle mükellef tutamaz”

demitir.

1 bn Cerîr (6/701).
J
Nisâ Sur. 34

3 bn Ebî eybe (4/401).

4 Nisâ Sur. 34
5 bn Ebî Hatim 3/942 (5268).
6
Nisâ Sur. 34

7 Abdurrezzâk (1/158) ve bn Cerîr (6/704),

‘ Nisâ Sur. 34
1 Abdurrezzâk (1/158), bn Ebî eybe (4/402) ve bn Cerîr (6/704)
’9 bn Cerîr (6/700).

” Nisâ Sur. 34
’

* bn l bî eybe (4/401 )
ve bn Cerîr (6/709).



Âyet: 34 Kar-Koca Hukuku 391

Ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Yine dinlemezlerse

dövün..."
1 buyruunu açklarken: “ncitmeyecek ekilde dövülür" demitir .

1

bn Ceririin bildirdiine göre krime bu âyet açklarken öyle demitin

Resûlullah (salleliahu aleyhi veseikm) bu konuda:
"Kadnlannz size asi olduklarnda

incitmeyecek bir ekilde onlara vurun" buyurmutur.

3

bn Ceninin Haccâc'dan bildirdiine göre Resûlullah (»wwu aleyhi nniiem):

"Kadnlan sadece yataklannda yalnz brakn. Dövecekseniz de incitmeden

dövün " buyurmutur.
4

bn Cerir, Atâ'dan bildirin ibn Abbâs'a: "ncitmeden dövmek nasl olur?"

diye sorduumda: "Misvak ve benzeri eylerle dövmekle olur" karln
verdi .

5

Abdurrezzâk, ibn Sa'd, bnu’l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, yâs b. Abdillah

b. Ebî Ziâb'dan bildirir: Resûlullah (»yisiu aleyhi veseiiem):
"
Allah'n kadn kullanm

dövmeyin!" buyurdu. Ömer: "Peki, kocalarna asi olan kadnlan?” diye

sorunca, Resûlullah (yuiahuBByhi yeseM bunlarn dövülmesine izin verdi. Ancak bir

çok kadn Resûlullah’n (miyahu aleyhi ««im elerine gelip kocalarndan yana

ikâyette bulununca Allah Resulü:
"
Böylesi adamlar, hayrltlannzdan deildir

buyurdu .

6

bn Sa'd ve Beyhakî, Ebû Bekrim kz Ümmü Cülsüm’den bildirin Erkeklerin

kadnlan dövmeleri yasaklanmt. Ancak erkekler kadnlanndan yana çokça

ikâyette bulununca Resûlullah (sUaiiahu aleyhi nsaHem) dövüp dövmeme konusunu

onlara brakt, ama:
"Kansm dövenler

,
hayrllanmzdan deildirler"

buyurdu .

7

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Abdullah b.

Zem'a'dan bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aeyhi »«eiiem): "Kadnlarnz, bir

’ Nisa Sur. 34
‘ bn F.bî eybe (4/402).

3 bn Cerir (6/709).

4 bn Cerir (6/712).

3 bn Cerir (6/712).

6 Abdurrezzâk (17945), bn Sa'd (8/205), bnu'l-Münzir (1726), Hâkim (2/188) ve

Beyhakî (7/304).

7 bn Sa'd (8/204) ve Beyhakî (7/304).
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fcö/eyi derer gibi dövüp de gece olunca onunla yataa m giriyorsunuz!"

buyurdu.’

Abdurrezzâk'm Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (soiUhhu efeyH

vettUm): "Kii sabah vakti karsn, bir köleyi döver gibi dövdükten sonra gece

vakti onunla ayn yataa girmekten hiç utanmaz m!" buyurmutur. 2

Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Amr b. el-Ahvas'tan bildirin Vedâ haccnda

Resûlullah (sdlatBhu derti restiien) ile birlikte bulundum. Allah Resûlü, Yüce Allah’a

hamdu senada bulunup, öüt ve nasihatlerde bulunduktan sonra: "En

mukaddes gün hangisidir ? En mukaddes gün hangisidir? En mukaddes gün

hangisidir?" diye sordu. Müslümanlar “Yâ Resûlallah! Hacc Ekber günüdür!”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah Maiiahu dey*» ratem) öyle devam etti: "Bu

gününüzün, bu beldenizin ve bu aynzn kutsiyeti gibi canlarnz, mallarnz

ve rzlarnz kutsaldr, birbirinize haramdr. Bilin ki kii iledii cinayetin

bedelini yine kendisi ödeyecektir. Bilin ki ne baba çocuunun iledii

cinayetten, ne de çocuk babasnn iledii cinayetten sorumlu tutulamaz. Bilin

ki Müslüman müslümann kardeidir. Onun için rzas olmadktan sonra

Müslüman kardeinin bir eyi dier bir müslümana helal olmaz.

Bilmelisiniz ki cahiliye döneminden kalma her türlü faiz kaldrlmtr.

Bunlardan sadece anaparanz sizindir. Bu ekilde ne binlerine hakszlk etmi,

ne dc siz hakszla uram olursunuz. Abbâs b . Abdilmuttalib'in faizine

gelince ise o her eyiyle kaldrlmtr. Bilin ki cahiliye döneminden kalma tüm

kan davalar da kaldrlmtr. Cahiliye döneminden kalma ilk kaldrdm kan

davas da Leys oullarnda sütannede iken Hüzeyl oullan tarafndan

öldürülen Haris b. Abdilmuttalib'in kan davasdr.

Dikkat edin ve kadnlarnza iyi davrann. Onlar sizin yannzda bir

yardmcdan öte deildir. Bundan baka da onlar üzerinde bir hakknz yoktur.

Ancak açkça çirkin bir ey yaptklarnda onlarla yataklarnz ayrn ve

gerekirse incitmeyecek bir ekilde dövün. ayet size itaat ederlerse artk onlarn

aleyhlerinde olacak baka eylere kalkmayn. Bilin ki sizin, kadnlar üzerinde

baz haklarnzn olduu gibi kadnlarn da sizlerin üzerinde baz haklan vardr.

’ bn Ebî eybe (8/369), Ahmed 26/160-162 (16221-16224), Buhârî (4942, 5204, 6042),

Müslim (2855), Tirmizî (3343) ve Nesâî, el-Kübrâ (9166).
1 Abdurrezzâk (17944).
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Sevmediiniz kiileri evinize almamalar, sevmediiniz kiilerin evinize

girmesine izin vermemeleri kadnlar üzerindeki haklannzdandr. Yiyecek ve

giyeceklerini iyi bir ekilde temin etmeniz de onlarn sizin üzerinizdeki

haklarndandr."'

Beyhakî'nin Ömer b. el-Hattâb'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiUu aleyhi

vesilem):
"
Erkekten, karsn dövmesinin hesab sorulamaz" buyurmutur.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Onlar incitmek için

bahane aramayn..."3 buyruunu açklarken: “Seni sevmemesinden dolay

onu suçlamaya kalkma, zira bu nefreti onun içine yerletiren Yüce Allah'tr"

demitir.

Abdunrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Süfyân: "...taat ettikleri

halde onlar incitmek için bahane aramayn ..."4 buyruunu açklarken:

“Kadn kocasn sevmemesine ramen yatana geldii zaman erkek

kendisini sevmesini ondan isteyemez. Zira sevgi kiinin elinde olan bir ey

deildir" demitir.

5

bn Ebî eybe, Buhâri ve Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sBBiahuBeyliviMBm):
"
Erkek karsn yatana davet edip kadn gelmedii

ve kocas o geceyi karsna öfkeli bir ekilde geçirdii zaman sabaha kadar

melekler o kadna lanet ederler " buyurmutur .

5

bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî, Talk b. Ali'den bildirin Hz.

Peygamberim («uiahu bMu «selum): "Erkek karsn (cinsel) ihtiyac için çard
zaman kadn tandr banda olsa dahi bu çarsna cevap versin " buyurduunu

iittim .

7

1

Tirmizî (3087, “sahih"), Nesâî, el-Kübrâ (9169) ve bn Mâce (3055). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 2479).
1

Beyhakî (7/305). Elbânî, el-rvâ'da (7/98) hadisi zayf bulmutur.
J Nisâ Sur. 34
*
Nisâ Sur. 34

5 Abdurrezzâk (1/158), Musannef (11878) ve fon Cerîr (6/714).

6
fon Ebî eybe (4/306), Buhâri (5193, 5194) ve Müslim (1436).

7 fon Ebî eybe (4/306, 307), Tirmizî (1160), Nesâî, el-Kübrâ (8971) ve Beyhakî (7/292).

Elbânî, es-Silsiletu 's-Sahiha da (1202) hadisin sahih olduunu söylemitir.
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bn Sa'd'n Talk'tan bildirdiine göre Resûlullah <sai»iiahu aleyhi «seiM:
"
Kadir

devenin srtnda olsa dahi kocasnn iliki davetine kar çkmasn''

buyurmutur.

1

1J üj
l+U ^ 4>1 Jjû\Î lli pU o

b

UJ* ois' ai o] U4J ii U-SU1

"Eer kan-kocanm aralannn açlmasndan korkarsanz,

erkein ailesinden bir hakem ve kadnn ailesinden bir

hakem gönderin. Bunlar aray düzeltmek isterlerse Allah

aralarn bulur. üphesiz Allah her eyi bilen, her eyden
haberdar olandr." (Nî«a Sur. 35)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Sünen’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer kar-kocann aralarnn açlmasndan

korkarsanz, erkein ailesinden bir hakem ve kadnn ailesinden bir hakem

gönderin. Bunlar aray düzeltmek isterlerse Allah aralann bulur../
2
âyetini

açklarken öyle demitir: “Kan kocann aras bozulduu zaman biri erkek

tarafndan, biri de kadn tarafndan olmak üzere salih olan iki kii hakem

klnr. Bu iki hakem kusurun kocada olduunu görürlerse kadn ondan

uzaklatnrlar ve kocay kadnn nafakasn karlamakla yükümlü tutarlar.

Kadn hatal bulmalan halinde onu kocasyla yaamaya mecbur ederler ve

nafakasn da keserler. Kan kocann ayrlmas veya birlikte yaamalar

konusunda hakemlerin verecei karar geçerli olur. Birlikte yaamalanna

karar verilip de elerden biri raz olurken dier raz olmazsa, içlerinden birinin

ölmesi halinde birlikte yaamaya raz olan e dierine mirasç olur. Ancak raz

olmayan e dierinin ölümü durumunda ona mirasç olamaz. Hakemler kar

kocann arasn bulmak istedikleri zaman da Yüce Allah slah amaçlayan her

bir kimseye yapt gibi onlar da hak ve doruyu bulma konusunda muvaffak

klacaktr."3

’ bn Sa'd (5/552).
1

Nisa Sur. 35
3 bn Cerîr (6/722, 723, 730), bnu’l-Münzir (1736, 1741), bn Ebî Hâtim 3/945, 946

(5280, 5283, 5287) ve Beyhakî (7/306, muhtasar olarak).
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âfiî, el-Ümm'de, Abdurrezzâk, Musannefte, Saîd b. Mansûr, Abd b.

Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen 'de

bildirdiine göre Abîde es-Selmânî bu âyeti açklarken öyle demitir: Bir kan

koca Hz. Ali'nin yanna geldiler. Her birinin yannda da kendi ailesinden bir

topluluk vard. Hz. Ali, biri kadnn ailesinden, biri de erkein ailesinden olmak

üzere ikii hakemin yanna gönderilmesini istedi. Seçilen hakemler yanna

geldiklerine onlara: “Ne yapmanz gerektiini biliyorsunuz deil mi? âyet bir

arada kalmalarn uygun görürseniz bir araya getirecek, aynlmalarn uygun

görürseniz de onlan ayracaksnz” dedi. Kadn: “Allah'n Kitab'nda lehimde

veya aleyhimde verilecek hükmü kabul ediyorum!” demesine karlk, kocas:

“âyet aynlma hükmü çkacaksa ben kabul etmiyorum!” dedi. Bunun üzerine

Hz. Ali, kadnn kocasna: “Yanlyorsun! Sen de kadnn kabul ettiini kabul

edeceksin!” diye çkt .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Kar koca arasnda

bir sorun çkt zaman koca önce kadna nasihatte bulunur. e yaramad

zaman yatanda onu yalnz brakr. Yine ie yaramad zaman onu döver.

Bunun da ie yaramamas halinde durumu hâkime iletir. Hâkim de biri

erkein, biri de kadnn ailesinden olmak üzere iki hakemi kan kocann yanna

gönderip durumu örenirler. Sonrasnda hâkimin yanna gelirler. Kadnn

ailesinden olan hakem: "Kocas ona öyle öyle yapyor” der. Erkein

ailesinin hakemi de: “Kadn adama öyle öyle yapyor” der. Hâkim de iki

hakemin dediklerine göre kan kocadan haksz olan taraf belirleyip gerekli

yaptnm uygular. Ancak kadn kocasna asi olmusa bu durumda hâkim

bedel karlnda onlan aynr.

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî,

Sünen'de Amr b. Murra'dan bildirir: Saîd b. Cübeyrîe Kur'ân'da geçen bu iki

hakemi sorduumda öyle dedi: “Bir erkein, biri de kadnn ailesinden

olmak üzere iki hakem tayin edilir. Bu iki hakem kar kocadan birine gidip

onunla konuup, nasihatte bulunurlar. Eer bu konuma bir fayda

getirmezse bu sefer dier ein yanna gidip konuur, ona nasihatlerde

1

afiî (5/195), Abdurrezzâk (11883), Saîd b. Mansûr {Tefsir, 628), bn Cerîr (6/717,

718), bnu'l-Münzir (1738), bn Ebî Hâtim 3/945 (5282) ve Beyhakî (7/305, 30).

3 bn Cerîr (6/716).
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bulunurlar. Kan kocann aras bulunursa geri dönerler. Ancak anlama

olmazsa bu durumda hakemlerin verecei karar geçerli olur.”
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs'tan

bildirir “Böylesi bir konuda benle Muâviye hakem olarak gönderildik.

Gönderilirken de bize: “ayet bir araya gelmelerini uygun görürseniz bir

araya getirin, aynlmalarn uygun görürseniz de aynn” denildi." Ravi der ki:

“Onlar görevlendirip gönderen Osmân’d.”

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, Haan (-1 Basrî)'den bildirir “Hakemlerin gönderilmesi aray bulmak

ve haksz olan taraf belirleyip ortaya koymak içindir. Yoksa kan kocay

ayrma gibi bir yetkileri yoktur.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den benzerim

zikreder.
4

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Serkelik etmelerinden endie ettiiniz kadnlara gelince..."-

buyruunu açklarken öyle demitin Erkek, serkelik edip kendisine asi olan

ve: “Verdiin yeminlere sadk kalmayacak ve iznin olmasa da istediim kiiler

eve alacam” diyen karsndan, belirlenen iki hakemin de uygun görmesiyle

bedel karlnda (hul* yoluyla) aynlabilir. Ancak yetkili kii bunlan resmi

olarak aynrken kadnn: "Seninle ilikiye girmeyecek ve namaz

klmayacam!” demi olmas artn da koar. Kadn bunlan demise c

zaman yetkili kii boanmay onaylar.

6

bn Cerir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin Hz. Ali böyles

davalarda biri kocann biri de kadnn ailesinden olmak üzere iki hakem

görevlendirirdi. Kadnn ailesinin hakemi kocaya: “Kanna neden kzgnsn?’

diye sorunca, adam: “undan undan dolay kzgnm” der. Hakem ona

1

Abdurrezzâk (11888), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 633), bn Cerir (6/723, 724) ve Beyhak':

(7/306).
1 Abdurrezzâk (1/159), bn Cerir (6/725) ve bnu'l-Münzir (1739).

3 Abdurrezzâk (1/159), bn Cerir (6/719, 720), bnu'l-Münzir (1746), bn Ebî Hâtirr

(5285. hadisin hemen akabinde ve muallak olarak) ve Beyhakî (7/307).

4 bn Cerir (6/719, 720) ve bn Ebî Hatim 3/946 (5285).

5 Nisâ Sur. 34
4 bn Cerir (6/721, 722) ve bn Ebî Hâtim 3/942 (5262).
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''Peki, ayet holanmadn tarafn sevebilecein bir ekilde yapsa ondan

yana Allah'tan korkar, geçimi ve giyimi konusunda gerekeni yapp onunla iyi

geçinir misin?" diye sorunca, adam: "Evet!" derse bu defa erkein ailesinin

hakemi kadna: "Sen neden kocana öfkelisin?" diye sorar. Sorular sonunda

kadna da anlama yönünde ayn teklif yaplnca kadn: "Evet!" derse anlama

salanr bir araya getirilirler. Hz. Ali: "Yüce Allah bu iki hakemin karanyla kan

kocay bir araya getirir veya ayrr" demitir.

1

öeyhakî, Hz. Ali'den bildirir. "Hakemlerden biri hüküm verirken, dieri

vermedii zaman ikisi ayn hükümde karar klmadktan sonra birinin verdii

hükmün herhangi bir deeri yoktur." 3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin Saîd b.

Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunlar aray düzeltmek

isterlerse Allah aralarn bulur..."3 buyruunu açklarken: "Burada söz

konusu kiiler tayin edilen iki hakemdir" demitir.

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibnu'l-MünziHin bildirdiine

göre Miicâhid: "...Bunlar aray düzeltmek isterlerse Allah aralarn

bulur..."5 buyruunu açklarken: "Burada aray düzeltecek ve aralan

bulunacak kiilerden kast, kan koca deil iki hakemdir" demitir.

6

ibn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "...Bunlar aray düzeltmek

isterlerse ..."

7

buyruunu açklarken: "Burada kastedilen kiiler kan ile kocay

bartrmak için onlara nasihatler veren hakemlerdir" demilerdir.®

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-âliye: "...üphesiz Allah her eyi

bilen, her eyden haberdar olandr"9 buyruunu açklarken: "Yüce Allah

onlann yerini bilir, yerlerinden haberdardr" demitir.

1

1 bn Cerir (6/721).
3

Beyhakî (7/306).

3 Nisâ Sur. 35
4 bnu'l-Münzir (1747), bn Ebî Hâtin 3/946 (5286) ve Beyhakî (7/306).

i Nisâ Sur. 35
4 Abdurrezzâk (11889), bn Cerîr (6/730, 731) ve bnu'l-Münzir (1748).

7 Nisâ Sur. 35

* bn Cerîr (6/731).

’ Nisâ Sur. 35



398 î Nisa Sûresi Wr.

Beyhakî, bn Ömer'den bildirir: Kadnn biri Hz. Peygamber'e (sallallehu eis-hi

»esEitm) geldi ve: “Kocann, kansnn üzerindeki hakk nedir?" diye sordu. Allah

Resulü öyle cevap verdi:
"Kadn deve üzerinde dahi olsa kocasnn davetini

geri çevirmez. Kocastmn izni olmadan evinden herhangi bir eyi birine vermez.

ayet böyle yaparsa verdii eyin sevab kocasnn, günah da kendisinin olur.

Kocasnn izni olmadan kadn nafile oruç tutamaz. îzni olmadan nafile oruç

tutmas halinde sevap kazanmaz günaha girer. Kocasnn izni olmadan kadn

evden çkamaz. zni olmadan çkmas halinde bunu yapt için tövbe edene

veya eve geri dönene kadar rahmet ve azap melekleri olmak üzere tüm melekler

ona lanet ederler. "J

Abdunrezzâk, Taberânî, Hâkim, Ebû Nuaym, Hilye’de, Beyhakî, Sünen ’de

ve bn Asâkir, Abdullah b. Abbâs'tan bildirir: Hariciler müslümanlarn

cemaatinden ayrlnca (onlarla yaplacak sava öncesi) Hz. Ali’ye: "Ey

müminlerin emiri! Namaz biraz geciktir de u adamlann yanna gidip

konumay deneyeyim!" dedim. Sonrasnda en güzel giysilerimi giyip

yanlarna gittim. Beni gördüklerinde: “Ho geldin ey bn Abbâs!” diyerek

karladlar ve: “Bu giysiler de ne oluyor?” dediler. “Giysilerimden dolay beni

neden knayasnz ki? Zira Resûlullah'n (saiiaiiehu aieytu mailem) de çok güzel giysiler

giydiini gördüm. Yüce Allah da: «Allah'n kullan için yaratt ziynet ve

temiz rzklar haram klan kimdir?»3 buyurur” karln verdim.

Bana: “Ne diye geldin?” dediklerinde: “Söyleyin bakalm! Resûlullah’n

(saiiaiishu aleyhi msilem) amcas olu, damad ve ona ilk inanan kiiye, ashabn yannda

yer ald zata neden dümansnz?” diye sordum. “Üç nedenden dolay ona

dümanz!” karln verdiler. “Bunlar nedir?” diye sorduumda: “Birincisi

Allah’n dininde insanlar hakem tayin etti. Oysa Yüce Allah: "Hüküm ancak

Allah'ndr"4 buyurur” dediler. “Dieri ne?" diye sorduumda: “Savat,

ancak esir ve ganimet almay kabul etmedi. âyet savat kiiler kâfir iseler

onlann mallan kendisine helal olur. Ancak savat kiiler mümin iseler o

zaman döktüü kanlar haram olan kanlard” dediler. "Dieri ne?” diye

sorduumda da öyle dediler. “Bir dieri de, kendini müminlerin emiri

sfatndan silmesidir. Müminlerin emiri deilse o zaman kâfirlerin emiridir!”

1 bn Ebî Hâlim 3/946 (5288).

J Beyhakî (7/292).

3 A'râfSur.32
4 En'âm Sur. 57
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Onlara: "Peki, sîzlere hak olan Kur’ân âyetlerinden, Peygamberinizin (miibIIbIiu

aleyhi veseiiem) sünnetinden sizin de bilip kabul edeceiniz bir eyler söylesem bu

fikirlerinizden döner misiniz?” diye sorduumda: "Tabi ki döneriz!” karln
verdiler. Onlara öyle dedim: "Yüce Allah'n dininde baz adamlar hakem

tayin etti, diyorsunuz. Oysa Yüce Allah öyle buyurur: "Ey iman edenler!

ihraml iken av öldürmeyin. çinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüü

hayvann dengi (ona) cezadr. (Buna) Kâbe'ye varacak bir kurban olmak

üzere içinizden adalet sahibi iki kii hükmeder..."' Yine kadn ile kocas

konusunda öyle buyurmutur: "Eer kar-kocann aralarnn açlmasndan

korkarsanz, erkein ailesinden bir hakem ve kadnn ailesinden bir hakem

gönderin ..."
2 imdi Allah akna söyleyin! Müslümanlann kannn akmasnn

önlenmesi ve aralannn düzelmesi konusunda m hakem tayin etmek daha

evladr, yoksa deeri çeyrek dirhem olan bir tavann öldürülmemesi

konusunda m?” Bu soru üzerine: "Tabi ki Müslümanlann kannn

aktlmamas ve aralannn düzelmesi için hakem tayin etmek daha evladr”

dediler. Bunun üzerine onlara: "Bu sorunu hallettik mi?” diye sorduumda:

"Allah için söylemek gerekirse evet, halloldu!” dediler.

öyle devam ettim: "Savat halde kar taraftan esir ve ganimet

almad konusuna gelince, esir olarak annenizi mi (Hz. Âe) esir alacaksnz?

Dier esirleri kendinize helal kldnz gibi annenizi de mi kendinize helal

klacaksnz? ayet onu anneniz olarak görmüyorsanz o zaman küfre girer,

slam dininden çkm olursunuz. Zira Yüce Allah: "Müminlerin, Peygamberi

kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir; onun eleri onlann

anneleridir..."3 buyurur. Her halükârda iki sapknlk içinde olacaksnz. Ya

annenizi esir alacaksnz ya da küfre gireceksiniz. kisinden birini seçin!”

Sonra onlara: "Bu sorunu da hallettik mi?” diye sorduumda: "Allah için

söylemek gerekirse evet, halloldu!” dediler.

öyle devam ettim: "Yine kendini müminlerin emiri sfatndan sildiini

söylüyorsunuz. Hudeybiye’de Resûlullah isallaliahu aleyhi vesaiiam) anlamann metnini

yazmak üzere Kureylileri çarmt. Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem): "Yaz: «te bu

metin, Resûlullah olan Muhammed'in hükümlerini içerir»" buyurdu. Ancak

1 Mâide Sur. 95
3
Nisa Sur. 35

3 Ahzâb Sur. 6



400 -H Nisâ Sûresi ft

Kureylilen "Vallahi senin Allah'n Resulü olduunu kabul etseydik seni

Kâbe’den alkoymaz ve seninle savamazdk. Onun için bunun yerine

"Muhammed b. Abdillah" yaz" diye itiraz ettiler. Resûlullah da (nllellehu eM*

»Bselltm): "Beni yalanlatnz da ben Allah'n Resulüyüm!" karln verdi ve:

"Ey Ali! Muhammed b. Abdillah yaz" emrini verdi. Resûlullah da (niiaiUu dM
resdiem) Ali’den daha üstün birisidir." Ardndan: "Bu sorunu da hallettik mi?”

diye sorduumda: "Allah için söylemek gerekirse evet, bu da halloldu!"

dediler. Bu münâzarann ardndan içlerinden yirmi bin kii eski fikirlerinden

geri döndü. Kalan dört bin kii de savata öldürüldü .

1

(iJ

"Allah'a badet edin ve ona hiçbir eyi ortak komayn. Ana
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn komuya,
uzak komuya, yannzdaki arkadaa, yolcuya, elinizin

altndakilere iyilik edin, üphesiz Allah, kibirlenen ve

övünen kimseleri sevmez.” (n;.& Sur. 36 )

Ahmed ve Buhârî, Sehl b. Sa’d’dan bildirir. Resûlullah [laMohu aleyhi nufem):

"Benle yetime kefil olan kii, Cennette bunlar gibi beraber olacaz" buyurdu ve

iaret parma ile orta parman gösterdi .

2

Ahmed, Ebû Umâme’den bildirir: Resûlullah (saUatiahu aiByhî vauUcn):
"
Sadece AllcJ

rzas için bir yetimin ban okayan kiiye elinin dedii her bir kl için bir

iyilik yazlr. Himayesindeki yetim erkek veya kza iyi davranan kiiyle

Cennette bu ikisi gibi beraber olacaz" buyurdu ve iaret parma ile orta

parman yan yana getirip gösterdi .
5

1 Abdurrezzâk (18678), Taberânî (10598), Hâkim (2/150), Ebû Nuaym (1/318), Beyha kî

(8/179) ve bn Asâ kir (42/463, 464)

.

J Ahmed 37/476 (22820) ve Buhârî (5304, 6005).

3 Ahmed 36/474 (22153). Muhakkikleri: "lk cümlesi hariç kalan sahih liahrihi'dir"

demilerdir.

/ / ' /
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+

jUJJ
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bn Sa'd ile Ahmed’in Amr b. Mâlik el-Kueyrî’den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi vesdiun) öyle buyurmutun "Müslüman bir köleyi azat eden

kiiye bu köle Cehennemden kurtuluunun bedeli olur ve kölenin her bir

kemiine karlk onun bir kemii Cehennem ateinden kurtulur. Anne

babasndan birisi yannda ihtiyarlayp da yine de balanmayan kii de

Allah'n rahmetinden uzak olsun. Müslüman bir anne ve babadan olan bir

yetimi yemeine ve içeceine ortak eden ve bakasna muhtaç etmeyen kiiye

Cennet vacip olur.
" 1

Hakîm et-Tirmizî, Enes b. Mâlik'ten bildirin
"
Yetim bir erkek veya kz

çocuuna iyi davranan kiiyle Cennette u ikisi gibi olacaz" buyurdu ve iki

parman bir araya getirdi.

2

Hakîm et*Trmizî, Ümmü Sa’d bintî Murra el-Fihriyye’den, o da babasndan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu «leyi» veseiiem):
"Emle kendisine veya bakasna

ait bir yetime kefil olan ve haklarnda Allah’tan korkan kii. Cennette u ikisi

(iki parmam) gibi beraber olacaz" buyurmutur.

3

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da

deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yakn komuya, uzak

komuya..."4 buyruunu açklarken: "Yakn komudan kast, akrabalardan

olan komulardr. Uzak komudan kast da akraba olmayan komulardr”

demitir.
5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nevf e-âmî: "...Yakn

komuya, uzak komuya..."
6 buyruunu açklarken: "Yakn komudan kast,

müslüman olan komulardr. Uzak komudan kast da Yahudi veya Hristiyan

olan komulardr” demitir .
7

1 bn Sa'd (7/41) ve Ahmed 31/372 (19026). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.
1 Hakîm et-Tirmizî (2/54).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/54).

4 Nisa Sur. 36
5 bn Cerîr (7/6, 9), bnu'l-Münzir (1753), bn Ebî Hâtûn 3/948 (5296, 5299) ve Beyhakî

(9524).

4 Nisa Sur. 36
5 bn Cerir (7/8) ve bn Ebî Hâtim 3/948, 949 (5298, 5301).



402 -3 Nisa Sûresi&

Ahmed, Buhârî ve Müslim’in Ebû ureyh el-Huzâî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber [uHaUahu aleyhi yesafem):
"
Allah'a ve ahiret gününe iman eden kii

komusuna iyi davransn" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî ve Müslim’in Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah MiaMu aiayhî »Bsaiiam): "Cebrail komu konusunda bana o kadar çok

nasihatte bulundu ki neredeyse komuyu komuya varis klacak diyt

düündüm " buyurmutur .

2

bn Ebî eybe ve Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de bildirdiine göre Abdullah

b- Amr bir koyun kesilince: "Yahudi komumuza bundan bir ey verdiniz mi?

Yahudi komumuza bundan bir ey verdiniz mi? Zira Resûlullah'n tuuiahu aiayt»

vbmUmti): « Cebrail komu konusunda bana o kadar çok nasihatte bulundu k

neredeyse komuyu komuya varis klacak diye düündüm » buyurduunu

iittim" demeye balard .
3

Buhârî, Edeb’öe, Ebû Ya’lâ ve Hâkim, bn Abbâs’tan bildirin Resûlullah'n

(»iIbMm aleyhi yçskIM: "Mümin, komusu aç iken kendisi tok olacak biri deildir
'

buyurduunu iittim .

4

Buhârî, Edeb*de bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saNiahu aleyh

«Kileni) öyle buyurmutur "
Nice komu kyamet gününde komusuna yapp

«Rahhim! Bu komum kaplarn yüzüme kapatt ve iyiliini benden esirgedi »

diyecektir."5

Buhârî, Edeb’de. Hâkim ve Beyhakî, uab'da Ebû Hureyre'den bildirin Hz

Peygamber’e (saJMahu aleyhi ««im: "Filan kadn gecelerini namazla gündüzlerin

oruçla geçiriyor. Sadaka verip güzel amellerde bulunuyor. Ancak diliyle

komusuna eziyet ediyor" dediklerinde: "O kadnda bir hayr yoktur ve

Cehennemliktir
"
buyurdu. "Filan kadn da farz namazlann klyor. Ramazan

’ Ahmed 26/291, 295 (16370, 16374), Buhârî (6019, 6135, 6476) ve Müslim (48).

2 bn Ebî eybe (8/357), Ahmed 40/304, 41/147, 418, 42/347 (24260, 24600, 24942

25539), Buhârî (6014) ve Müslim (2524).

3 bn Ebî eybe (8/357) ve Buhârî (105). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebil

Müfred, 78).

4 Buhârî (112), Ebû Ya'lâ (2699) ve Hâkim (4/167, "sahîh")- Sahih hadistir (bak: Elbânî.

Sahih Edebil-Müfred, 82).

5 Buhârî (111). Hasen liayrihi (bak: Elbânî, Sahih Edebil-Müfred, 81).
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orucunu tutuyor, sadaka olarak peyniri tulumlarla veriyor. Komusuna da

eziyet etmiyor" denilince, Allah Resulü: "Bu kadn Cennet ahalisindendir"

buyurdu .

1

Buhârî, Edeb’öe ve Hâkim, Hz. Âie'den bildirir: “Yâ Resûlallah! ki tane

komum var. Hangisine bir eyler vereyim?" diye sorduumda: "Kaps sana

en yakn olana ver" buyurdu.*

Buhâri’nin Edeb'öe bildirdiine göre Ebû Hureyre; “Kii bir eyler vermeye

uzak komusundan deil, en yakn komusundan balar. Bu ekilde yakndan

uzaa doru gider" demitir.

3

Buhârî'nin Edeb’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye komu konusu

sorulunca: "Kiiye önden krk, arkadan krk, sandan krk ve solundan krk ev

komu saylr "demitir .

4

Buhârî, Edeb'öe, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildirir Adamn biri:

"Yâ Resûlallah! Bana eziyet veren bir komum var" deyince, Allah Resûlü:

"Evine git ve eyalarn yola koy" buyurdu. Bunun üzerine adam gitti ve

evinin eyalarn yola koydu. nsanlar da banda topland ve: "Ne oldu?" diye

sormaya baladlar. Adam: “Bana eziyet eden bir komum var. Hz.

Peygamber'eisaiiaiiahu aleyhi YEseiiam) gidip bunu zikrettiimde:
"
Evinin eyalarm yola

çkar" emrini verdi" dedi. Bunun üzerine insanlar “Allah ona (komuna)

lanet etsin! Allah onu rezil rüsvay etsin!" demeye baladlar. nsanlann bu

dedikleri, söz konusu komuya ulanca adamn yanna geldi ve: “Eyalarn

evine geri koy, bundan sonra sana eziyet etmeyeceim!" dedi .

5

Buhârî, Edeb’öe ve Beyhakî, Ebû Cuhayfe'den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygamber'e [niiaiahu aisyhi mallm) gelip komusundan ikâyetçi oldu. Resûlullah

(ullaiiahu aleyhi vesaiiem): "Evinin eyalarm yola çkar. Bu ekilde gelip geçen herkes o

1

Buhârî (119), Hâkim (4/166) ve Beyhakî (9545, 9546). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Edebi'l-Müfred, 88).

J
Buhârî (107) ve Hâkim (4/167, "sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-

Mü/red, 79).

3 Buhârî (110). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îfEdebi'l-Müfred, 22).

* Buhârî (109). snad hasendir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 80).

5 Buhârî (124), Hâkim (4/165) ve Beyhakî, uab (9547). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Edebi'l-Müfred, 92).
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komuna lanet edecektir" buyurdu. Adam eyalar yola çkarnca gelip geçen

herkes o komusuna lanet okumaya balad. Bunun üzerine komusu Hz.

Peygamber'e (sbUbUbHu duyti meltem) geldi. Resûlullah (saiMiahu eteyti miin}: "nsanlarn

lanetim nasl buldun
?"

diye sorunca, adam: "Onlann lanetinin yannda

Allah'n da laneti üzerime olsun" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ikâyette

bulunan adama: "Yeterlidir, eyalarm eve koy" buyurdu.'

Buhârl, Edeb’de Sevbân'dan bildirin "Verdii eziyet ve ettii hakszlktan

dolay komusunun evinden tanmasna sebep olan kii mutlaka helak

olur."
2

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirin Resûlullah («sHbIIbKj ««M: "Vallahi iman

etmi saylmaz! Vallahi iman etmi saylmaz! Vallahi iman etmi saylmaz!"

buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Kim?" diye sorduklannda: "Komusunu

felaketinden emin klamayan komudur

"

buyurdu. Ashab: "Felaketten kast

nedir?” diye sorduklannda: "Kötülüüdür" karln verdi .

3

bn Ebî eybe ve Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah [mM^u bMi

veseiiem): "Komusu, kötülüünden emin olmayan kii mümin deildir

”

buyurmutur.

4

Hâkim’in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (niidUu^ msiM öyle

buyurmutur: "Yüce Allah nzklannzt taksim ettii gibi ahlâknz da aranzda

taksim etmitir. Yüce Allah mal sevdiine de sevmediine de verir, ancak iman

sadece sevdii kiilere ihsan eder. Kime iman vermise de onu sevmi demektir.

Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki kalbi temiz ve salam

olmadkça kii Müslüman olamaz. Komusu, kötülüünden emin olmadkça da

mümin biri olamaz."*

1

Buhârî (145} ve Beyhakî, uab (9548). Hasen sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahü Edebi’l-

Müfred, 93).
3 Buhârî (127). isnad sahihdirdir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 94).

3 Hakim (2/165).

4 bn Ebî eybe (8/359) ve Hâkim (4/165).

5 Hâkim (1/33, 2/447, 4/165).
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Ahmed ve Hâkim, Hz.Ömer'den bildirir: Resûlullah r

in (sallallshu aleyhi resellem):

“Kii, komusu da doymadan kendisi doyatnaz" buyurduunu iittim.'

Ahmed, Ebû Umâme'den bildirir: “Resûlullah (uiisiiahu akyhi «««M komu
konusunda o kadar çok öütte bulundu ki komuyu komuya varis klacak

sandm/’1

Ahmed ve Buhârî, Ebû urayh el-Ka'bî'den bildirir: Resûlullah (aallellhu dayhi

««Beni): " Vallahi iman etmi saylmaz! Vallahi iman etmi saylmaz! Vallahi

iman etmi saylmaz
!"

buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Kim?” diye

sorduklarnda: "Komusunu felaketinden emin klamayan komudur''

buyurdu .
3

Ahmed, Ebu'l-Âîiye vastasyla Ensâr'dan bir adamdan bildirin Ailemden

ayrlp Hz. Peygamber'inisaiiai^L BiB^iYHMiien) yanna gittim. Vardmda yannda bir

adamla birlikte duruyordu. Ben özel bir durumlarnn olduunu düündüm.

Adam gidince: “Yâ Resûlallah! Bu adam seni o kadar ayakta bekletti ki sana

acmaya balamtm" dedim. Allah Resulü (niiaiUu bMh vesei#™): “Onu gördün mü

ki?" diye sorunca: “Evet, gördüm" dedim. “Onun kim olduunu biliyor

musun?" diye sorunca: “Hayr, bilmiyorum" dedim. Bunun üzerine

Resûlullah (sallallshu aleyhi «Kaiiem): "O Cebrail'di. Komu hakknda bana o kadar çok

nasihat etti ki neredeyse komuyu komuya varis klacak sandm 1'

buyurdu ve

ekledi: "ayet ona selam verseydin selamn alrd."4

bn Ebî eybe’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssHhIIbHii aleyh

ve niteni): "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kii komusuna eziyet etmesin

"

buyurmutur.
5

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (teyum

aleyhi vtseHam): "Cebrail komu hakknda bana o kadar çok nasihat etti ki, neredeyse

komuyu komuya varis klacak sandm" buyurmutur .

1

’ Ahmed 1/448 (390) ve Hâkim (4/167). Müsrud’in muhakkikleri: "Ravileri

güvenilirdir ve Buhârî ve Müslim'in ravileridi" demilerdir.
1 Ahmed 36/634 (22298). Muhakkikleri: "Sahih liayrihi'dir" demilerdir.
3 Ahmed 26/292, 45/139 (16372, 27162) ve Buhârî (6016).
4 Ahmed 33/459, 34/182 (20350, 23093). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demitir.
5 bn Ebî eybe (8/358) ve Müslim 75 (47).
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bn Ebî eybe, Hâkim ve bn Asâkiriin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah isaiialiahu aleyhi »eseiiem): “Allahm! Yerleik bir yerdeki kötü komudan sana

stntnm. Zira bedevi bir komu arada bir yer deitirir

"

buyurmutur .

2

bn Ebî eybe’nin Ebû Lubâbe’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu ileti

veseiiem): "Komuya eziyetin küçüü, önemsizi yoktur" buyurmutur .

3

Ahmed, Buhârî, Edeb'de ve Beyhakî, Mikdâd b. el-Esved'den bildirir:

Resûlullah (ullailahu aleyhi vESEiem): "Zina konusunda ne dersiniz?" diye sorunca,

ashab: “Yüce Allah’n ve Resulünün haram kld ve kyamete kadar da

haram kalacak olan bir eydir” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (ssiiaiiahu hIbvM

nafcm): "Kiinin on kadnla zina etmesinin vebali, komularndan bir kadnla

zina etmesinin yannda hafif kalr" buyurdu ve: "Peki, hrszlk hakknda ne

dersiniz?" diye sordu, ashab: “Yüce Allah'n ve Resûlünün haram kld ve

haram kalacak olan bir eydir” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaihhu aie<to

vesellem): "Kiinin on evden hrszlk yapmasnn vebali, komularndan birinin

evinden hrszlk yapmasnn yannda hafifkalr" buyurdu .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nn uabu'l-îman’ca

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yannzdaki arkadaa ...* 3 buyruunu

açklarken: “Bundan kast yol arkadadr” demitir.

6

ibn Cerîr de Saîd b. Cübeyr ile Mücâhid’den bu yorumun benzerini

zikreder .

7

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-UsûPde, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim' n

bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Yannzdaki arkadaa ..."
8 buyruunu

1 bn Ebî eybe (8/358, 359).
1 bn Ebî eybe (8/359), Hâkim (1/541) ve bn Asâkir (53/313). Elbânî, es-Slsiletu s-

Sahtha’da (1443) hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (8/359).

4 Ahmed 39/277 (23854), Buhârî (103) ve Beyhakî (9552). Sahih hadistir (bak: Elbâiû,

Sahih Edebi l-Müfred, 76).

5 Nisa Sur. 36
6 bn Cerîr (7/1 1), bnu'l-Münzir (1756), bn Ebî Hâtim 3/949 (5303) ve Beyhakî (9524).

7 bn Cerîr (7/11-13).

* NisâSur. 36
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açklarken: "Bundan kast, mukîm iken oturma arkadan, yolculukta yol

arkadan ve evde beraber yattn eindir
1

' demitir.'

bn Cerîr, bn Ebî Fudeyk vastasyla Filân b. Abdillah'tan, o da güvenilir

bulduu birinden naklen bildirir: Resûlullah (ssiieiiahu aleyhi »seM ashabndan biriyle

bir yolculuktayd. Her biri de bir binee binmiti. Bir ara Resûlullah (saiisiiaHu aleyhi

veseiiem] aaçlk bir yere girdi ve binekleri sürmek için biri eri biri de düzgün

olmak üzere iki dal kesti. Düzgün olan arkadana verip eri, olan kendisi

ald. Arkada: "Yâ Resûlallah! Düzgün olan almay sen daha fazla

hakediyorsun” deyince, Allah Resûlü MaHaiu aleyhi ™jeiiem):
"llayr ey filan! Kii

günün ksa bir zamannda olsa dahi birini kendine yolda ettii zaman onun

yoldalndan sorumlu olur" buyurdu .

2

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Tirmizî, bn Cerîr ve Hâkim'in bn Amrîdan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saöaiiBhu aleyhi vmcHem): "Allah katnda arkadalarn

en hayrls, arkada için hayrl olan kiidir. Yine Allah katnda komularn en

hayrls, komusu için hayrl olan kiidir" buyurmutur.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hz.Ali: "...Yannzdaki arkadaa ..."4 buyruunu açklarken: “Bundan

kast kiinin kansdr" demitir.

5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Taberânî, ibn Mes'ûd'dan bu yorumun benzerini zikreder.

6

bn Cerîr de bn Abbâs'tan bu yorumun benzerini zikreder.

7

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Elinizin altndakilere...”
8 buyruunu açklarken öyle demitin "Yüce

1 Hakim et-Tirmizî (1/180), bnu'l-Münzir (1761) ve bn Ebî Hâlim 3/949 (5306).
J bn Cerîr (7/16).

} Buhârî (115), Tirmizî (1944), bn Cerîr (7/17) ve Hâkim (4/164). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sürten et-Tirmizî, 1586).

8 Nisa Sur. 36
4 bn Cerîr (7/14), bnu'l-Münzir (1762) ve bn Ebî Hâtim 3/949 (5302).
6 bn Cerîr (7/14), bnu'l-Münzir (1762), bn Ebî Hâtim 3/949 (5302) ve Taberânî

(9037).

7 bn Cerîr (7/14).

8
Nisâ Sur. 36
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Allah'n seni yetkili kld kiilere iyi davran ve onlarla iyi geçin. Yüce Allan

âyette sayd tüm kiilere iyi davranlmasn ögütlemitir."
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: '...Elinizin altndakilere ..."
2

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bunlardan kast, köle ve cariyelerdir.

Yüce Allah, bunlara iyi bir ekilde davranlmasn ve emrettii ekilde

haklannn verilmesini ögütlemitir.

“

3

Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî ve Müslim'in Ebû Zeriden bildirdiine göre

Resûlullah (uiisiiahu tyti mailem) öyle buyrmutun "Köleleriniz de sizin

kardelerinizdir. Yüce Allah onlar sizin elinizin altna vermitir. Bunun

içindir ki kardei elinin altnda bulunan kii ona yiyeceinden yedirsin,

giyeceinden giydirsin. Güçlerini aacak görevler yüklemeyin. Güçlerini aan

bir i vereceiniz zaman da onlara yardma olun."4

Buhârî, Edeb'de Câbîr b. Abdillah'tan bildirin Resûlullah (nHaiiehu aleyhi mailem)

kölelere iyi davranlmasn» emreder ve: "Onlara yiyeceinizden yedirin,

giyeceinizden giydirin. Yüce Allah'n yarattklarna eziyet vermeyin"

buyururdu .

5

bn Sa'd’n bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ'nn ve kölesinin üzerinde ayn

türden beyaz giysiler görülünce bunun sebebini sordular. Ebu'd-Derdâ u
karl verdi: "Resûlullah’n (uhUu aleyhi «seUmn): «Kölelerinize giydiklerimden

giydirin, yediklerinizden yedirin

»

buyurduunu iittim."

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'de ,
Ebû Dâvud ve Beyhakî, uab’da Hz. Ali'den

bildirin Hz. Peygamberin (taflaiiahu Bieytn mailem) son sözlerinden biri: "Namaz!

Namazlarnza dikkat edin! Elinizin altndakiler konusunda da Allah'tan

korkun!" sözü idi .

6

1 bn Cerîr (7/19), bnu'l-Münzir (1767) ve bn Ebî Hâtûn 3/950 (5211).
3
Nisâ Sur. 36

3 bn Ebî Hâtûn 3/950 (5312).

* Abdurrezzâk (17965), Ahmed 35/341 (21432), Buhârî (30, 2545, 6050) ve Müslim

(1661).

5 Buhârî (188, 199). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 139).

‘ Buhârî (58), Ebû Dâvud (5156) ve Beyhakî (8555). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 4295).
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Bezzâr, Ebû Râfi’den bildirir: Resûlullah (sMistu Binyhi meltem): "Elinizin altnda

bulunanlar konusunda size Allah’ hatrlatrm! Namazlarnza da dikkat

edin!” diyerek vefat etti. Resûlullah'n (diaiiahu aleyhi metlim) vefat öncesi son sözleri

de bunlar idi .

1

Beyhakî, Delâil’de Ümmü Seleme'den bildirin Resûlullah’n (cstianahu eteyhi «saitem)

vefat annda nasihetlerinin geneli: "Namaz! Namazlarnza dikkat edin!

Elinizin altndakiler konusunda dikkatli davrann" yönündeydi. Sonlara doru

bunu içinden geçiriyor, ancak söze dökemiyordu.*

Ahmed ve Beyhakî, $uabu'l-îman’da Enes’ten bildirin Resûlullah'n Maiiahu

aleyhi vadem) vefat annda nasihatlerinin geneli: "Namaz! Namazlarnza dikkat

edin! Elinizin altndakiler konusunda dikkatli davrann " yönündeydi. Sonlara

doru bunu içinden geçiriyor, ancak söze dökemiyordu .

3

Abdurrezzâk, Müslim ve Beyhakî, uab'da Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber [saiiaiiahu aleyhi veseiM: "Kölenin yiyecek ile giyeceinin efendisi

tarafndan karlanmas lazmdr. konusunda da ancak gücünün yetebilecei

kadar kendisinden istenmelidir" buyurmutur.

4

Beyhakî’nin Ebû Zeriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (uIUUm eteyhi malim)

öyle buyurmutur: "Fakir kii zengin için bir imtihandr. Zayf kii güçlü kii

için bir imtihandr. Köle kii de efendi için bir imtihandr. Onun için efendi

Allah'tan korksun ve kölesine kaldramayaca yükler yüklemesin.

Yapamayaca bir i söyledii zaman ona yardmc olsun. Yapamad zaman

da ona eziyet etmesin. "s

Ahmed ve Beyhakî'nin Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (aallsiiahu aleyhi

«selem) öyle buyurmutun "Hizmetinizi ve ilerinizi gören kölelerinize

’ Bezzâr (3886). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid de (1/293) der ki: "snadnda assân b.

Abdillah vardr ki biyografisini veren birine rastlamadm. Dier ravilcri ise

güvenilirdir."
1

Beyhakî (7/205). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn MÛce, 2183).
5 Ahmed 19/209 (12169) ve Beyhakî (8552). Miisned'in muhakkikleri: Sahih hadistir

ancak ravi Süleyman et-Teymî konusunda ihtilaflar vardr" demilerdir.
4 Abdurrezzâk (17967), Müslim (1662) ve Beyhakî (8563, 8564).

5 Beyhakî (8559).
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yediinizden yedirip giydiinizden giydirin. inize yaramayan ve i

yapamayan kölelerinizi ise satn, Allah'n yarattklarna eziyet etmeyin."'

Taberânî ve Beyhakî’nin Râfi' b. Mekîs'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiijiiahu aleyhi »eseiiem): "Kötü ahlâk kii için mutsuzluk kaynadr. Köleye iyi

davranmak berekettir. yilik yapmak ömrü uzatr. Sadaka da kötü bir ölümden

korur" buyurmutur .

2

Beyhakî’nin Ebû Bekr es-Sddîk’ten bildirdiine göre Resûlullah (uMBhj aleyhi

rasaiiem):

"

Kölelerine kötü davranan kii Cennete giremez" buyurmutur.
3

Ebû Dâvud, Tinmizî ve Beyhakî, Ibn Ömer'den bildirir. Adamn biri Hz.

Peygamber'e Maiiahu deyti ««ilam) gelip: "Yâ Resûlallah! Kölemizi günde kaç defa

affedelim?" diye sordu. Allah Resulü (caiMahu aiayM yadlan): "Yetmi defa" karln
verdi .

4

Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrfden bildirdiine göre Resûlullah (sdUiahu aleyhi

«tdbr): "Biriniz, kölesini döverken Allah’ and zaman dövmeyi braksn"

buyurmutur.
5

Hakîm et-Tirmizî, bJevâdiru’l-Usûl’öe ve Beyhakî'nin Ibn Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah (salldlahu dayta ms\\m): "Kölelerinizi dövmeyiniz. Zira

onu döverken nelere sebep olacanz bilemezsiniz" buyurmutur .

6

Beyhakî, bn Ömer'den bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber'e (sriMMu mu
veeUem) geldi ve: "Kanmn üzerimdeki haklan nedir?" diye sordu. Allah Resûlü:

"Yediinden ona yedirir, giydiinden de ona giydirirsin" buyurdu. Adam:

"Komumun üzerimdeki haklan nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü (salldlahu de hi

««M: "Ona iyilik yapar, kötülük yapmaktan da saknrsn" buyurdu. Adam:

"Kölemin üzerimdeki haklar nedir?" diye sorunca da Resûlallah: "Kyamet

' Ahmed 35/382, 405 (21483, 21515) ve Beyhakî (8560, 8561). Müsned'in muhakkikleri

hadis için "Hasen liayrihi" demilerdir.
J Taberânî (4451) ve Beyhakî (8576). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid'de (3/110) der ki:

“snadnda ismi verilmeyen ravj vardr."
3 Beyhakî (8577-8581). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'ifu'l-Câmi', 6340).

4 Ebû Dâvud (5164), Tirmizî (1949, "hasen") ve Beyhakî (8582). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4301).

5 Beyhakî (8583). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Do
'îf

Sünen et-Tirmizî, 331).
6 Hakîm et-Tirmizî (1/111) ve Beyhakî (8585).
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gününde kölenden yana karn ve komundan daha fazla sorumlu tutulacaksn

"

buyurdu .

1

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Sa'd ve Ahmed, Abdurrahman b. Zeyd b.

el-Hattâb'tan, o da babasndan bildirin Veda haccnda Hz. Peygamber Maiiahu

sieyfci vasellem) öyle buyurdu: "Kölelerinize dikkat edin! Kölelerinize dikkat edin!

Onlara yediklerinizden yedirip giydiklerinizden giydirin. Bir kusur ileyip de

onlar affetmek istemediiniz zaman satn, ama Allah'n yarattklarna eziyet

etmeyin!" bn Sa’d bunu Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattâb'tan bildirirken,

Abdurrezzâk ile Ahmed, Abdurrahman b. Yezîd'den bildirmilerdir.

2

Abdurrezzâk, Dâvud b. Ebî Âsm’dan bildirir: Bana ulaana göre Hz.

Peygamber (saiHishu aleyhi vusulleri) öyle buyurmutur: "Sus! Gök ses çkaryor ki

böylesi, bir sesi çkarmakta da hakl. Zira gökte meleklerin secde etmedii bir

avuç içi (veya: bir kan) kadarlk bile yer yoktur. Allah'tan korkun ve elinizin

altnda bulunanlara iyi davrann. Onlara yediklerinizden yedirip

giydiklerinizden giydirin. Güçlerini aan ilere komayn. ayet sizin

ahlâknza uygun olmayan kötü bir huylan olursa (onlan satp) bu huylanyla

uramay bakalanna brakn, ancak Allah’n kullarna eziyet etmeyin.
" 3

Abdurrezzâk, krime'den bildirir: Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi veseiiem) kölesini

döven Ebû Mes'ûd el-Ensâri'yle karlanca ona: "Vallahi Allah sana, bu

kölene yaptndan daha fazlasn yapmaya kadirdir" dîye çkt. Resûlullah

(taMlahu aleyhi w«iem) köleye, gözünün çkanlmas, burnunun kesilmesi gibi müsle

yapmay yasaklad. Köleler konusunda öyle buyurdu: "Onlan doyurun, aç

brakmayn. Giydirin çplak brakmayn. Döverken an gitmeyin, zira onlardan

dolay hesaba çekileceksiniz. Onlan ar ilere komayn. Kölenizi

sevmediyseniz onu satn ve çalp kazanmay köle için bir eziyete

dönütürmeyin.
"4

Abdurrezzâk ve Müslim, Zâzân'dan bildirir: bn Ömer'in yannda

oturuyorken bir kölesini çard ve onu azat etti. Sonra yerden bir ey alarak:

"Bu kölenin bana kazandrd undan fazla deil" dedi ve öyle devam etti:

’ Beyhakî (8584).

' Abdurrezzâk (17935), bn Sa’d (2/185, 3/377) vc Ahmed 26/334 (16409). Müsned’in

muhakkikleri: "snadt zayftr" demilerdir.
5 Abdurrezzâk (17934).

4 Abdurrezzâk (17933).
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"Resûlullah'n {utbMu aW* «m*™): «Haksz yere kölesine had uygulayan veya or.a

tokat atan kiinin bu yaptnn keffareti köleyi azat etmektir» buyurduunu

iittim ."1

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî,

Süveyd b. Mukanin’den bildirin Resûlulah (saOaUahu *rhi «keIM zamannda biz

Süveyd oullan yedi kiiydik ve tek bir tane kölemiz vard. çimizden biri bu

köleye tokat atnca, Hz. Peygamber (saUaiiahu bMi muM: "Onu azat edin

"

buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bundan baka hizmetçimiz yok" dediimizde: “Ona

ihtiyacnz kalmayncaya kadar size hizmet etsin, sonra da onu özgür brakr "

karln verdi.

2

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Buhâri, Edeb’de Ammâr b. Yâsir'den

bildirir. "Biriniz haksz yere kölesine vurduu zaman kyamet gününde bunun

ksas yaplr.”3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Kyamet gününde kiiye

en fazla yüklenecek kiiler köleleridir" demitir .

4

Abdurrezzâk ve Tirmizî, Ebû Mes'ûd el-Ensârî’den bildirir. Kölelerimden

birini döverken arkamdan bir ses iittim. Dönüp baktmda Resûlulah (saiiaihinj

Binrhi vEseüem) olduunu gördüm. Bana:
"
Vallahi Allah sana, bu kölene yaptndan

daha fazlasn yapmaya kadirdir" buyurdu. Bu sözün ardndan hiçbir kölemi

dövmemeye yemin ettim .
5

Abdurrezzâk, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Adamn biri kölesini döverken

kölesi: "Senden Allah'a sgnnm!” diyordu. Ancak efendisi onu dövmeye

devam ediyordu. Köle Resûlullah' Maüahu aieyfu yenilen) görünce: "Senden Allah

Resûlü’ne snnn” demeye balad. Bunun üzerine efendisi elindekini atp

köleyi dövmeyi brakt. Hz. Peygamber UbHiMu aleyhi «»Hem):
"
Vallahi Allah,

snacak yer arayan kii için snmaya benden daha fazla layktr

"

buyurdu.

1 Abdurrezzâk (17936) ve Müslim (1657).
1 Abdurrezzâk (17937), bn Ebî eybe (4. dit, sh. 68), Ahmed 39/151 (23742), Müsl m

(1658), Ebû Dâvud (5167), Tirmizî (1542) ve Nesâî, S.el-Kübrâ (5011).

3 Abdurrezzâk (17954), bn Ebî eybe (8/369) ve Buhârî (181). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Edtbi'l-Müfred, 134).

4 Abdurrezzâk (17956).

5 Abdurrezzâk (17959), Tirmizî (1948, "sahih”) ve Müslim (1659).
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Bunu duyan adam: "Yâ Resûlallah! Allah rzas için onu azat ediyorum” dedi.

Allah Resûlü de (saiiaiiahu aleyhi vessiUm): "Vallahi onu azat etmeseydin, bu yaptndan

dolay u yüzün Cehennem ateinin içinde olacakt" karln verdi.

Abdurrezzâk, bnu't-Teymrden bildirir: Bir cariyemi dövmek için yemin

ettim. Ancak babam bana öyle dedi: "Bize bildirilene göre can, bedenin

içinde dolanr durur. Karar klaca yer ba olabilir, uras olabilir, buras

olabilir. Sen onu döverken karar kld yere denk gelir de onu öldürmü

olursun. Onun için bunu yapma!”1

Ahmed, Zühd’de Ebu'l-Mütevekkil en-Nâcî'den bildirin Ebu’d-Derdâ'nn

bir ümmü veledi vard. Oullarndan bîri bir gün bu cariyeye tokat atnca

Ebu'd-Derdâ ikisini yan yana getirdi ve cariyeye: “Sen de ona tokat at!” dedi.

Cariye: "Ben onu affettim” karln verince, Ebu'd-Derdâ: "âyet onu

affettiysen o zaman Haram'llardan bulduunu getir ve affettiine dair onlan

ahit kl” dedi. Cariye gidip onlan getirdi ve affettiine dair onlan ahit kld.

Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ: “Git! Allah için özgürsün! Ama bu yaptmzdan

keke Derdâ ailesi günahsz, baaba çkabilse” dedi .

2

Ahmed, Ebû Klâbe'den bildirir: Selmân'n yanna girdiimizde hamur

youruyordu. Ona: "Ne yapyorsun böyle?” dediimizde: "Hizmetçiyi bir i

için gönderdik. Ona iki ii birden yüklemeyi de istemedik” karln verdi .

3

ibn CenVin bildirdiine göre Mücâhid; "...Allah, kibirlenen ve övünen

kimseleri sevmez"4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah

büyüklenen, yapt iyilikleri veya verdii eyleri hesaplayp sayan ve Allah'a

ükretmeyenleri sevmez” demitir .

5

Ebû Ya'lâ ve Diyâ el-Makdisî, el-Muhtâre1de Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirdiine göre Resûlullah MbMu uieyh vcseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah

kyamet gününde tüm insanlar tek bir yerde toplad zaman Cehennem atei

cayr cayr yanarak ve alevleri birbirine dolanarak gelir. Bekçileri onu

durdurmaya çalrken kendisi: «Rabbimin izzetine andolsun ki ya beni

'

Abdurrezzâk (16135).
1 Ahmed (sh. 140).

3 Ahmed (sh. 155).

* Nisâ Sur. 36
5 bn Cerir (7/20).
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elerimle ba baa brakr ya da tüm insanlarn üzerine yönelirim » der. Atee:

«Elerin kimler?» diye sorulunca, ate: «Kibirlenen her bir zorba!» karlm
verir. Sonra içinden bir alev uzanp insanlarn içinden bu kiileri alp atein

içine atar ve geri çekilir. Sonra bir daha cayr cayr yanarak ve alevleri birbirine

dolanarak gelir. Bekçileri onu durdurmaya çalrken kendisi: «Rabbimin

izzetine andolsun ki ya beni elerimle ba baa brakr ya da tüm insanlarn

üzerine yönelirim» der. Atee: «Elerin kimler?» diye sorulunca, ate: «Nankö

olan her bir zorba» karln verir. Sonra içinden bir alev uzanp insanlarn

içinden bu kiileri alp atein içine atar ve geri çekilir. Daha sonra bir daha cayr

cayr yanarak ve alevleri birbirine dolanarak gelir. Bekçileri de onu durdurmaya

çalrken kendisi: «Rabbimin izzetine andolsun ki ya beni elerimle ba baa

brakr ya da tüm insanlarn üzerine yönelirim » der. Atee: «Elerin kimler?»

diye sorulunca, ate: « Kibirlenen ve övünen her bir kii!» karln verir

Sonra içinden bir alev uzanp insanlarn içinden bu kiileri alp atein içine atar

ve geri çekilir. Sonrasnda Yüce Allah kullarnn hesabn görmeye balar."'

ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâîve Beyhakî'nin uabu'l-îman'ös

Câbir b. Atîk'ten bildirdiine göre Resûlullah Mafahu aleyhi nutimn) öyle

buyurmutun "Yüce Allah'n sevdii kskançlk vardr, bir de sevmedii

kskançlk vardr. Ayn ekilde Yüce Allah'n sevdii büyüklenme vardr, bir de

sevmedii büyüklenme vardr. Sevdii kskançlk üpheye dayal olan

kskançlktr. Sevmedii kskançlk ise ortada üpheli hiçbir durum yokken

yaplan kskançlktr. Yüce Allah'n sevdii büyüklenme de kiinin sava

meydannda dümana kar taslad büyüklük ve sadaka verirken gösterdii

büyüklüktür. Sevmedii büyüklenme ise kiinin kendi ahsyla kibirlenerek ve

övünerek büyüklük taslamasdr."
2

Ahmed ve Hâkim, Câbir b. Süleym el-Hüceymrden bildirin Medine'nin

yollarndan birinde Resûlullah (ssBbUsKi afeyh veseiiem) ile karlatm. “Aleyke’s-selâm

yâ Resûlallah!" dediimde: "Aleykes-selâm ölüleri selamlama eklidir. Bizim ki

Selâmün aleyküm eklindedir. Selâmün aleyküm! Selâmün aleyhim!"

karln verdi. zann nereye kadar olmas gerektiini sorduumda dorulup

1

Ebû Ya'lâ (1145). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid’de (10/392) der ki: "bn shâk dnda
ravleri güvenilir bulunmutur. bn shâk tedlis yapan birisidir."

J bn Ebî eybe (5/337), Ahmed 39/156, 157, 159 (23747, 23748, 23750), Ebû Dâvud

(2659), Nesâî (2557) ve Beyhakî (10803). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2316).
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diz kapaklarn gösterdi ve:
"zann uraya kadar olsun Daha uzun olmasn

istersen daha aaya, daha da uzun olmasn istersen topuklara kadar olsun.

Bunu da kabul etmez daha da uzun olmasn istersen bilmelisin ki Yüce Allah

kibirlenen ve büyüklenenleri sevmez" buyurdu. Kendisine iyiiik konusunu

sorduumda ise öyle buyurdu: "Bir ip parças, bir ayakkab ba vermek olsa

dahi, kovandan su isteyen birine az bir ey vermek olsa dahi, insanlara eziyet

veren bir eyi yoldan kaldrmak olsa dahi, bir kardeinin yüzüne gülümseyerek

bakmak olsa dahi, karlatn kardeine selam vermek olsa dahi, yalnz kalm

birini teselli etmek olsa dahi hiçbir iyilii küçük ve deersiz görme. ayet biri

sende bildii bir eyden dolay sana sövse, sen onda baz kusurlar bilsen de ona

sövüp dil uzatma. Bu ekilde onun sevab sana, günah da ona olur. Duyulmas

houna gidecek bir eyi yap, duyulmas houna gitmeyecek eylerden de uzak

dur"

1

Ahmed, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî,

udb’da Mutarrif b. Abdillah'tan bildirin Ebû Zerie: "Bana ulaana göre

Resûlullah'm (saiiaiyu aleyhi vesellem) sizlere, Yüce Allah'n üç eyi sevdiini üç eyi de

sevmediini, bildirdiini söylüyormusun" dediimde: "Evet!" karln
verdi. "Yüce Allah'n sevdii üç ey nedir?” diye sorduumda: "Biri, Yüce

Allah'n rzasn umarak ve karln ondan bekleyerek cihad eden, bu

uurda bana gelenlere sabreden kiidir. Bu kii dümanla karlatnda
öldürülene kadar çarpr. Bunu da Allah’n Kitab’nda bulabilirsiniz" dedi ve:

"Allah, kendi yolunda kenetlenmi bir yap gibi saf balayarak savaanlar

sever"* âyetini okudu. Sonra öyle devam etti: "Dieri de kötü ve kendisine

eziyet veren bir komusu olan, ancak buna sabredip ölüm veya hayatla

Allah'n bunu defetmesini bekleyen kiidir. Üçüncüsü de bir toplulukla

birlikte yolculua çkan, akam vakti konaklayan, gece sonuna doru

herkesin ban koyup uykuya geçtii bir zamanda Allah’n rzasn ve

katndakileri umarak kalkp abdest alan ve ibadet eden kiidir.” "Peki, Yüce

Allah'n sevmedii üç kii kim?” diye sorduumda: "Biri kibirlenen ve övünen

kiidir ki bunu da Allah'n Kitab'nda bulabilirsiniz” dedi ve: "...Allah,

kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez"3 âyetini okudu. "Dieri kim?" diye

1 Ahmed 25/309. 310 (15955) ve Hâkim (4/186). Müstted’ in muhakkikleri: "snad

sahihtir, ravileri de güvenilirdir" demilerdir.
3
Saff Sur. 4

3 Nisâ Sur. 36
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sorduumda: “Cimri ve verdiini baa kakan kiidir
1

’ dedi. “Dieri kim?" diye

sorduumda da: “Çokça yemin eden satcdr" karln verdi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Recâ el-Herevî: "Kölelerine kötü

davranan kiiyi mutlaka kibirli ve övünen biri olarak görürsün" dedi ve:

"...Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez*2 âyetini okudu. Sonra:

“Anne babasna asi olan kiiyi de mutlaka zorba ve azgn biri olduunu

görürsün" dedi ve: "Beni anneme saygl kld. Beni azgn bir zorba

klmad*

3

âyetini okudu/

bn Ebî Hâtîm, Awâm b. Haveb’den bunun benzerini zikreder.

5

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, Baavî, Bâverdî, bn Ebî Hâtim ve Taberânî,

Belhecîm'den bir adamdan bildirir: Allah Resûlü'ne diy*» «seHemi: “Yâ

Resûlallah! Bana öüt ver
1
’ dediimde: "zann yerde sürümekten sakn! Zira

izan yerde sürümek kibirdendir ve Yüce Allah kibirlenenleri sevmez" buyurdu .

5

Baavî, bn Kân'
1

,
Mu'cemu's-Sahâbe’de, Taberânî ve bn Merdûye, Sâbit

b. Kays b. emmâs'tan bildirir: Resûlullah'n (uUsilhu aiayfi yemim yanndayken:

"...Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez* 7
âyetini okudu. Sonra

kibirden ve ne kadar tehlikeli bir ey olduundan söz etti. Bunlan duyunca

alamaya baladm. Resûlullah (sallaiUu aleyhi vesilem):
"
Neden alyorsun?" diye

sorunca: “Yâ Resûlallah! Ben güzel görünmeyi seven biriyim. Hatta

ayakkabmn bann bile güzel olmasndan holannm" dedim. Bunun

üzerine Allah Resûlü (saDaiiahu aleyhi v^ssiiam) öyle buyurdu: "Sen Cennet ahalisinden

1 Ahmed 35/285 (21355), bnu'l-Münzir (1768), îbn Ebî Hâtûn 3/950 (5313), Hâkim

(2/88, "sahih') ve Beyhakî (9549). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
J
Nisâ Sur. 36

3 Meryem Sur. 32
* bn Cerir (7/20, 21).

5 bn Ebî Hâtim 3/951 (5315).

‘ Ahmed 34/239 (20636), Ebû Dâvud (4084), Nesâî, el-Kübrâ (9691), bn Ebi Hâtim

3/951 (5314) ve Taberânî (6383-6390). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sütun Ebî D6vu.i,

3442).

7 Nisâ Sur. 36
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birisin. Bineini, eyalarn güzel tutman kibirden deildir. Asl kibir, kiinin

hak karsnda büyüklenmesi ve insanlar küçümsemesidir."'

Ahmed'in Semure b. Fâtik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMaSu aieyt

vasBiem): "Saçlarn az ksaltsa ve izann da ksa tutsa Semure ne güzel bir genç

olur" buyurmutur .

2

o* ^ ^ üjjÂtj ^j
SIj .lij Jji* * *i ul* trtj&h testi

j

lLj *U iLy aJ jÜaiJl jü j3*)i\ pjdL Vj 4)U
x

iil o\Sj m
fö'jj

lA ijM.\j jiS\ fjllj Âl\Ji\ jJ ^ «:p liUj

UJU r*

"Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde

bulunurlar, Allahn bol nimetinden kendilerine verdiini

gizlerler. Kafirlere aalk bir azab hazrlamzdr.
Mallarn insanlara gösteri için sarfedip, Allah'a ve ahiret

gününe inanmayanlar da Allah sevmez. eytann arkada
olduu kimsenin ne fena arkada vardr! Allah'a ve ahiret

gününe iman edip de Allah'n kendilerine verdiinden
harcasalard ne olurdu sanki! Allah onlarn durumunu

hakkyle bilmektedir." (Nî.a Sur. 37-39)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve îbn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir:

Kerdem b. Yezîd (Ka'b b. el-Erefin müttefiki), Usâme b. Habîb, Nâfi' b. Ebî

Nâfi’, Bahrî b. Amr, Huyey b. Ahtab ve Rifâa b. Zeyd b. et-Tâbut, Ensâr'dan

baz Müslümanlarn yanna gelir ve: "Mallarnz infak etmeyin zira

mallarnzn tükenip yoksul dümenizden korkuyoruz. Mallarnz infak

etmekte bu kadar acele davranmayn. Yarn ne olacan bilemezsiniz!"

’ bn Kani' (1/126) ve Taberânî (1317, 1318). Heysemî, MecmauzZeoâid'de (5/134) der

ki: "snadnda ezberi kötü olan Muhammed b. Ebî Leylâ vardr. Hadisleri, ahitleriyle

birlikte hasendir."

’ Ahmed 29/326, 327 (17788). Muhakkikleri: "Rav Hueym'in an'anesi olmasa isnad

hasendir" demilerdir.
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diyerek tavsiyelerde bulunurlard. Bunlar hakknda da Yüce Allah: "Onlar

cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'n bol

nimetinden kendilerine verdiini gizlerler. Kafirlere aalk bir azab

hazrlanmzdr. Mallarn insanlara gösteri için sarfedip, Allah'a ve ahiret

gününe inanmayanlar da Allah sevmez. eytann arkada olduu

kimsenin ne fena arkada vardr! Allah'a ve ahiret gününe iman edip de

Allah'n kendilerine verdiinden harcasalard ne olurdu sanki! Allah onlann

durumunu hakkyle bilmektedir"’ âyetlerini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar cimrilik ederler..."’

buyruunu açklarken: "Âyet, Ehl-i Kitab'dan olanlar hakknda nazil olmutur

ki bu gerçei açklamakta cimri davranp gizlerler, insanlarn da bunu

gizlemesini isterlerdi" demitir.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hadramîbu âyeti açklarken: "Âyet, Yahudi'ler

hakknda nazil olmutur. Zira bildiklerini açklamada cimri davranm ve bu

bilgileri gizlemilerdir" demitir.
5

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlar cimrilik ederler ..."
6 buyruunu açklarken: "Baz

Yahudiler hakknda nazil oldu" demitir .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlar cimrilik ederler..."
8
âyetini

açklarken öyle demitir: "Bunlar Yahûdilerdir. Yüce Allah'n kendilerine

verdii nzktan yana cimri davranrlar, kendilerine gönderdii kitaplar

konusunda soru sorulduu zaman bildiklerini gizlerlerdi.” 9

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: srâil oullarnn alimleri

bildikleri konusunda cimri davranr ve insanlara bir ey öretme<

’ Nisâ Sur. 37-39
1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/560), bn Cerîr (7/24), bnu’l-Münzir (1771) ve bn Ebî

Hatim 3/953 (5327).

5 Nisâ Sur. 37
4 bn Ebî Hatim 3/952 (5323).

5 bn Cerîr (7/22).

6
Nisâ Sur. 37

7 bn Cerir (7/22), bnu'l-Müruir (1770) ve bn Ebî Hatim 3/953 (5328).
B
Nisâ Sur. 37

5 bn Cerîr (7/23).
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istemezlerdi. Yüce Allah bu konuda onlan knad ve: "Onlar cimrilik

ederler..."' âyetini indirdi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Onlar cimrilik ederler,

insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar...
3 buyruunu açklarken: "Bu

cimrilik, dünya ileri ve mal konusunda deil ilim konusundadr” demitir.
4

Abd b- Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitir: "Bunlar Ehl-i Kitab'dan Allah

düman olanlardr. Yüce Allah’n üzerilerindeki haklan konusunda cimri

davranrken, Tevrat ve ncil’de geçmesine ramen slam dini ve Muhammed

(saHaMahu Bayh vaseiiem) hakkndaki bilgileri insanlardan gizlemilerdir .”5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Tâvus’tan bildirir. "Cimrilik kiinin elinde

bulunanlar konusunda cimri davranmasdr. Hrs ise kiinin, bakalannn

ellerinde bulunan eylere tamah etmesidir. Kii, bakalannn elinde bulunan

eye helal veya haram yoldan tamah eder ve elindekine kanaat etmez.”6

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr bu âyeti: " J.IJI

jaJb” lafzyla okumutur.
7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Yahya b. Ya’mer bu âyeti: " J.IJI

jîJb" lafzyla, "w” ile "j-” harflerini fetha ile okumutur .

8

Abd b. Humeyd, Amr b. Dînâridan bildirir: bnu’z-Zubeyr bu âyeti: “ 03^3

jîJli J.II" lafzyla, ile "ç” harflerini fetha ile okurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Mallarn insanlara gösteri

için sarfedip ...
1 buyruunu açklarken: "Yahudiler hakknda nazil oldu”

demitir.

2

1

Nisâ Sur. 37
1 bn Ebî Hâtim 3/951 (5317).

3 Nisâ Sur. 37
4 bn Ebî Hatim 3/951 (5316)

5 bn Cerîr (7/22, 23), bnu'l-Münzir (1771, 1773) ve bn Ebî Hâtim 3/952, 953 (5321,

5326).
6 bn Cerîr (7/21) vc bn Ebî Hatim 3/951 (5218).

7 Saîd b. Mansûr (Teftîr, 635). Hamza ile Kisâi'nin de kraali bu ekildedir.

8 bn Ebî Hatim 3/953 (5329).
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"Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz. yilik olursa

onu kat kat arttrr ve yapana büyük sevap verir."

(Ni*Â Sur. 4o)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah

üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz ..."3 buyruunu açklarken: “Krmz
karnca ba kadar olsa bile hakszlk yapmaz" demitir.4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Zerre kadar..."5

buyruunu açklarken: “Bir kannca kadar” demitir.

bn Ebî Dâvud, Mesâhifte Atâ vastasyla bildirdiine göre Abdullah bu

âyeti: “U Jlli» îl il (=Allah bir kannca kadar da olsa hakszlk

yapmaz) lafzyla okumutur.6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Zerre

kadar ..."

7

buyruunu açklarken: “Zerre arl kadar” demitir.®

Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, bn
Ömer'den bildirir: "Kim bir iyilik yaparsa, ona on kat vardr ..."5 âyeti

bedeviler hakknda nazil oldu. Adamn biri: “Peki, Muhacirlere ne var?" diye

sorunca Yüce Allah: "Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz. yilik

olursa onu kat kat arttrr ve yapana büyük sevap verir
"10

âyetiyle cevap

1

Nisa Sur. 38
J bn Ebî Hâtûn 3/953 (5329).

3 Nisa Sur. 40
4 bn Cerir (7/29).

5 Nisa Sur. 40
6 bn Ebî Dâvud (sh. 54). bn Mes’ûd'un bu kraati âz bir kraattir-

7 Nisâ Sur. 40
* bnu’l-Münzir (1778).

9 En'âm Sur. 160
10
Nisâ Sur. 40
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verdi. Yüce Allah da bir eye büyük dedi mi o ey gerçekten de büyük

demektir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde bu âyeti okudu ve:

"yiliklerimin kötülüklerimden zerre kadar fazla çkmas, benim için dünya ve

içindekilerden daha iyidir" dedi .

5

Tayâlisî, Ahmed, Müslim ve bn Cerîrîin Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah MoMu aleyhi vaseiien) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah, müminin yapt

iyilii boa çkararak ona zulmetmez. Yapt bu iyilie kar dünyada iken

rzkn alr, kyamette de karln alr. Kafir ise bir iyilik yapt zaman

bunun karl dünyada iken kendisine verilir. Bu ekilde kyamet gününde

kendisine karl verilecek bir ameli olmaz."1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Mâce, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû

Saîd el-Hudrî’den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesilem): "Kalbinde zerre

kadar olsa dahi iman bulunan kii Cehennemden çkar" buyurdu. Bu konuda

üphesi olan: "Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz..."4 âyetini

okusun .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd’dan bildirir.

Kyamet gününde önceki ve sonraki tüm insanlar bir yerde topland zaman

biri öne çkarlr ve Allah katndan biri: "te filan olu filan önünüzde. Kimin

bunda hakk varsa gelip alsn" diye seslenir. Bu çar üzerine kii az da olsa

babas veya çocuu veya einde bir hakknn olmasn arzu edecek ve sras

geldiinde bunu almaya sevinecektir. Yüce Allah'n Kitab'ndaki: "Sûrîa

üfürüldüü zaman, (ite) o gün ne aralarnda soy sop yaknl kalacak, ne

de birbirlerini arayp soracaklardr"* âyeti de bunu dorulamaktadr. Sonra

öne çkanlan kiiye: "Sende hakk bulunanlara haklarn ver!" denilir. Adam:

’ Saîd b. Mansûr (Tefsir, 636), bn Cerîr (7/36). bnu’l-Münzir (1777). bn Ebî Hâtim

3/955 (5338, 5339) ve Mecnu'da (7/23) geçtii üzere Taberâni.
J bn Cerîr (7/29).

} Tayâlisî (2123), Ahmed 19/266, 284 (12237, 12264), Müslim 2808 (56) ve bn Cerîr

(7/30).

* Nisa Sur. 40
5 Abdurrezzâk (20857), bn Mâce (60), ibn Cerîr (7/30, 31) ve bn Ebî Hâtim 3/954

(5331). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 51).

* Mü'minûn Sur. 101
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“Rabbim! Dünya hayat bitip gitmiken haklann nasl vereyim?" diye

sorunca, Yüce Allah meleklere: “Bu adamn iyi amellerine bakn ve hak

sahiplerine haklann bunlardan verin" buyurur. Herkese hakk verildikten

sonra kiide zerre kadar iyi bir amel kalmsa, melekler: “Rabbimiz! Herkese

hakkn verdik. Geriye zerre kadar iyi ameli kald" derler. Yüce Allah da:

“Zerre kadar olan bu iyi amelini arttnn ve rahmetimle onu Cennete koyun"

buyurur. Yüce Allah'n Kitab'ndaki: "Allah üphesiz zerre kadar hakszlk

yapmaz. yilik olursa onu kat kat arttrr ve yapana büyük sevap verir
"1

âyeti

de bunu dorulamaktadr. Burada büyük ecirden kast Cennettir. Ancak hak

sahiplerine haklar verilirken iyi amelleri bitip geriye kötüleri kalrsa, melekler

“lahmz! yi amelleri bitti, ancak henüz haklann almayanlar var" derler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "O zaman hak sahiplerinin kötülüklerinden alp

onun kötülüklerine ekleyin ve Cehenneme gideceine dair bir yaz yazn"

buyurur.*

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "...yilik olursa ..." 5

buyruunu açklarken öyle demitin “Kiinin iyilikleri zerre kadar da olsa

kötülüklerinden daha ar bast zaman bu iyilikleri kat kat arttrlr. Mürie
gelince, yapt iyilikler onun cezasn hafifletir, ancak Cehennemden asla

çkmaz."4

Ibnu'l-MünziHin bildirdiine göre Ebû Recâ bu âyeti: 2lü & j|j'’

lafzyla, "j-" harfini eddeli olarak okumutur.5

ibn Ebî eybe, Ebû Osman'dan bildirir: Ebû Hureyre’nin: “Yüce Allah

müminin yapt bir iyilie bir milyon iyilik sevab verir” dedii bana ulat.

Yanna gidip bunu sorduumda öyle dedi: “Dorudur! Hatta bir iyiliine iki

milyon iyilik sevab verir. Yüce Allah: "Allah üphesiz zerre kadar hakszlk

yapmaz. yilik olursa onu kat kat arttrr..."
6
buyurur. Kat kat arttrmann da

ne kadar olduunu kim bilebilir?”
7

' Nisâ Sur. 40

' bn Cerir (7/32-34) ve bn Ebî Hâlim 3 (954 (5335).

1 Nisâ Sur. 40

< ibn Ebî I lâhm 3/434, 433 (5333, 5335).

4 bnuî-Münzir (1780).

4
Nisâ Sur 40

•’ bn Ebî Soybe (13/344).
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bn Cerlr, Ebu Osmân en-Nehdî’den bildirin Ebû Hureyre ile

karlatmda ona: "Yüce Allah müminin yapt bir iyilie bir milyon iyilik

sevab veriri' dediin bana ulat" dediimdeu karl verdi: "Bunun nesine

anyorsun ki? Vallahi Resûlullah'n Maiiehu aleyhi «sniiem): «Yüce Allah müminin

yapt bir iyilie iki milyon iyilik sevab verir» buyurduunu iittim.”
1

jbn Ebî eybe, Abdullah b. Ahmed, Zevâidu’z-Zühd’de, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Büyük ecir verir"
2

buyruunu açklarken: "Bundan kast Cennettir” demitir. 3

»L

“Her bir ümmetten bir ahit getirdiimiz ve seni de onlara

ahit olarak gösterdiimiz zaman hallen nice olacak!”

(Nisâ Sur. 4l)

ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Delâil’öe deiik vecihlerle ibn Mes’ûd’dan

bildirir Hz. Peygamber (sdldiahu aleyhi vesellem):
"
Bana Kur'ân oku" buyurdu. “Yâ

Resûlallah! Kuriân sana inmiken ben mi sana okuyacam!" dediimde:

"Bakasndan duymay seviyorum" karln verdi. Bunun üzerine Nisâ

Sûresi'ni okumaya baladm. "Her bir ümmetten bir ahit getirdiimiz ve

seni de onlara ahit olarak gösterdiimiz zaman halleri nice olacak!"4

âyetine geldiim zaman: "imdilik yeter" buyurdu. Baktmda gözlerinden

ya akyordu.5

Hâkim, Amr b. Hureys'den bildirir: Resûlullah (saiBlshr slsyhi vesellem), Abdullah b.

Mes'ûd'a:
"Kuran oku!" buyurunca, bn Mes'ûd: "Kuriân sana inmiken ben

mi sana okuyacam!” dedi. Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vesellEm):
"Bakasndan duymay

seviyorum" buyurunca, bn Mes'ûd, Nisâ Sûresi'ni okumaya balad. "Her bir

ümmetten bir ahit getirdiimiz ve seni de onlara ahit olarak

1 bn Cerîr (7/35, 36). Müsned'in (7945) muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 Nisâ Sur. 40

3 jbn Ebî eybe (13/349, 350) ve bn Ebî Hâtim 3/955 (5337).

4 Nisâ Sur. 41

5 bn Ebî eybe (10/563, 564, 13/254, 14/10), Ahmed 6/12, 94, 7/190 (3551, 3606, 4118),

Buhârî (4582, 5050, 5055), Tirmizî (3024, 3025), Nesâî, S.el-Kübrâ (8075, 8079), bnu'l-

Münzir (1784) ve bn Ebî Hâtim 3/956 (5343).
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gösterdiimiz zaman halleri nice olacak!'’1 âyetine geldiinde Resûlullah

(siBUahuBerhivesEM alamaya balad. Bunun üzerine Ibn Mes'ûd okumay brakt 2

bn Ebî Hâtim, Haan b. Süfyân, Ebû Nuaym, Ma'rife’de, Baavî,

Mu'cem’de ve Taberânî hasen bir senedle ashâbdan biri olan Muhammed b.

Fadâle'den bildirin Zafer oullarnn yanndayken Resûlullah (aieiiehv aleyhi ««ailen)

geldi. Yannda bn Mes'ûd, Muâz b. Cebel ve ashabndan birkaç kii daha

vard. Birine Kuriân okumasn söyleyince içlerinden biri Nisâ Sûresi’ni

okumaya balad. "Her bir ümmetten bir ahit getirdiimiz ve seni de

onlara ahit olarak gösterdiimiz zaman halleri nice olacak!" 3 âyetine

geldiinde Resûlullah'n (taiuahu bM- vmhm] alamaktan sakallan ve yüzü sland.

Sonrasnda: “Rabbirn! çlerinde bulunduum kiilere ahitlik ederim de

görmediim kimseler konusunda nasl ahitlik edeyim!" buyurdu .

4

Taberânî, Yahya b. Abdirahman b. Lebîbe'den, o babasndan, o da

dedesinden naklen bildirir: Resûlullah (uiaBhu aM. «niM: “Her bir ümmetten bir

ahit getirdiimiz ve seni de onlara ahit olarak gösterdiimiz zaman

halleri nice olacak!"* âyetini okuduu zaman alar ve: "Rabbim! çlerinde

bulunduum kiilere ahitlik ederim de görmediim kimseler konusunda nasl

ahitlik edeyim!" buyururdu .

6

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Her bir

ümmetten bir ahit getirdiimiz ve seni de onlara ahit olarak

gösterdiimiz zaman halleri nice olacakl
"7

âyetini açklarken öyle demitir:

"Her ümmetin peygamberi getirilir ve risaleti bildirdiine dair ahitlik eder.

Hz. Peygamber (sUishu aleyhi ««efem) Kuriân okurken bu âyete geldiinde gözleri

yaanrd .

6

1

Nisâ Sur. 41
3 Hâkim (3/31 9, “sahih").

3 Nisâ Sur. 41

4 bn Ebî Hâtim 3/956 (5344) ve Taberânî (19/243, 244). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde

(7/4) der ki: "Ravileri güvenilirdir."

s Nisâ Sur. 41
6

Taberânî 19/221 (492). Heysemî, Mecmau'z-Zevâidde (7/5) der ki: "Ravi

Abdurrahman b. Lebîbe'yi tanmyorum, dier raviler ise güvenilirdir.'’

7 Nisâ Sur. 41

* bn Cerîr (7/39) ve bnu’l-Münzir (1786).
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bn Cerîr, bn Mes'ûd’dan bildirin Resûlullah issiiaiiahu »tayh »Kellem): "Her bir

ümmetten bir ahit getirdiimiz ve seni de onlara ahit olarak

gösterdiimiz zaman halleri nice olacakT” âyetini açklarken öyle

buyurmutur. "Rabbim! Aralarnda olduum sürece ahitleri bendim. Ancak

vefat ettiimde onlar gözeten endin."1

»i Jifl i te ,sj^ jJ <Vj)i U# b- bit

4)1

"0 gün, inkar edip Peygambere ba kaldrm olanlar, yerle

bir olmay ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz

gizleyemezler." (Ni«â Sur. 42)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Avfî kanalyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yerle bir olmay ne kadar isterler..."3 buyruunu açklarken: “Yer ile

dalarn üzerlerine ylp dümdüz olmasn dilerler" demitir.'’

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde bu âyeti açklarken: “Yerin yanlmasn ve içine girip yok olmay

isterler" demitir .

5

bnuM-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yerle bir olmay ne

kadar isterler..."
6 buyruunu açklarken: “Yerin yanlmasn ve içine girip

üzerlerine kapanmasn isterleri* demitir.

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât’âa Saîd b.

Cübeyriden bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a geldi ve: “Kuriân’da baz âyetler

bana birbirine ztm gibi geldi ve anlayamadm" dedi. bn Abbâs: “Hangi

âyetler? Yoksa Kuriân hakknda üphelerin mi var?** diye sorunca, adam:

' Nisa Sur. 41
1 bn Cerîr (7/39).

5 Nisa Sur. 42
4 bn Cerîr (7/44) ve bn Ebî Hâtim 3/957 (5346).

4 bnu'l-Münzir (1788) ve Beyhakî 3/957 (5347).
s
Nisa Sur. 42

7 bnu'l-Münzir (1789).
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“Hayr, üphe deil. Sadece anlayamadm" karln verdi. bn Abbâs: “Sana

ters gelen ve anlayamadn yerleri söyle bakalm” deyince, adam öyle dedi:

“Yüce Allah, Kur'ân'da: 'Sonra, «Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler ortak

koanlar deildik» demekten baka çare bulamazlar"
1

buyurur. Baka bir

yerde ise: "...Allah'tan bir söz gizleyemezler"
2
buyurur. Oysa bir önceki

âyette bir gizleme sözkonusudur. Yine: "Sûr'a üfürüldüü zaman, (ite) o

gün ne aralarnda soy sop yaknl kalacak, ne de birbirlerini arayp

soracaklardr"3 buyurur. Baka bir yerde ise: "Birbirlerine dönüp

soruurlar"4 buyurmutur.

Yine: "Siz yeri iki günde yaratan m inkar ediyor ve O’na eler

kouyorsunuz! O, alemlerin Rabbidir” de. Yeryüzüne üstünden ar
basklar (dalar) yerletirdi, onu bereketli kld; arayp soranlar için

gdalarn tam (toplam) dört gün içinde yetitirmesi kanununu koydu

(takdir etti). Sonra, duman halinde bulunan göe yöneldi, ona ve

yeryüzüne: "steyerek veya istemeyerek buyruuma gelin" dedi, ikisi de:

"steyerek geldik" dediler"5 âyetlerinde yeryüzünün gökten daha önce

yaratldn bildirmitir. Ancak: "Sizi yaratmak m daha zordur, yoksa göü
yaratmak m? Ki onu Allah bina edip yükseltmi ve ona ekil vermitir.

Gecesini karanlk yapm, gündüzünü aydnlatmtr. Ardndan yeri

düzenlemitir"
6

âyetlerinde göün yerden daha önce yaratldn ifade

etmitir.

Yine farkl âyetlerde: "...Allah, Azz ve Hakîm'di" 7

, "...Allah, Gafûr ve

Rahim'di"
8

ve: "...Allah, iten ve Gören'di"9 buyurarak sanki önceden

öyleymi de imdi deilmi gibi bir anlam var.” Baka bir lafzda geçtiine

göre adam: “Bu âyetlerde neden "A jtfj (Allah... idi)” ifadesi kullanlmtr?”

demitir.

’ En'âm Sur. 23
1 Nisa Sur. 42
3 Mü'minûn Sur. 101

4
Sâffât Sur. 27

5 Fussilct Sur. 9-11

* Nâziât Sur. 27-30
7
Nisâ Sur. 158

* Nisâ Sur. 96
9 Nisâ Sur. 134
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Bunun üzerine bn Abbâs öyle cevap verdi: “Sonra, «Rabbimiz Allah’a

and olsun ki bizler ortak koanlar deildik» demekten baka çare

bulamazlar
*

1

âyetinde, mürikler kyamet gününde huzura geldikleri zaman,

Yüce Allah’n Müslümanlan baladn, ne kadar büyük olursa olsun

günahlar baladn ancak mürikleri affetmediini gördüklerinde belki

balanrlar umuduyla dünyada irk kotuklann inkar eden "...Rabbimiz

Allah'a and olsun ki bizler ortak koanlar deildik. ..
ul demeye balarlar.

Ancak Yüce Allah onlann azlarna mührü vurur ve elleri ile ayaklan

yaptklann bir bir anlatmaya balar. te: “O gün, inkar edip Peygambere

ba kaldrm olanlar, yerle bir olmay ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz

gizleyemezler
*3 âyeti de bu durumu anlatmaktadr.

“Sûr'a üfürüldüü zaman, (ite) o gün ne aralarnda soy sop yaknl
kalacak, ne de birbirlerini arayp soracaklardr

"

4

âyeti ise Sûria ilk

üfürülüte olan durumu anlatmaktadr. Yüce Allah: "Sûr'a üflenir ve Allah'n

diledii kimseler dnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür ..."3

buyurur ki bu üfürülüte aradaki akrabalk ve yaknlk biter, kimse kimseyi

sormaz. Devamnda da: “...Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsn onlar

kalkm bekliyorlar** buyurur ki bu üfürülüten sonra birbirlerini sormaya

balarlar.

"Siz yeri iki günde yaratan m inkar ediyor ve O'na eler

kouyorsunuz ...*7 âyetine gelince, yeryüzü gökten önce yaratld. Gök

duman kütlesiydi. Yüce Allah yeri yarattktan sonra göü iki günde /edi kat

olarak yaratp düzenledi. “...Ardndan yeri düzenlemitir*8 âyetinde de

yerin yaratlmasndan sonra üzerindeki dalann, nehirlerin, aaçlann ve

denizlerin yerletirilmesi dile getirilmitir.

1

En'âm Sur. 23
1 En'âm Sur. 23

* Nisa Sur. 42
4 Mü'minûn Sur. 101
5 Zümer Sur. 68

* Zümer Sur. 68
7 Fussilet Sur. 9

* Nâziât Sur. 30
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“41 jis5 (Allah... idi)" ifadesine gelince, Allah öyle idi, hâlâ öyle ve hep

öyle kalacaktr. Yüce Allah, Azîz ve Hakîm’dir. Alim ve Kadîmdir ve hep

öyledir. Kur’ân'da anlayamadn ve sana, birbirine ztm gibi gelen dier

konular da bu söylediklerime benzemektedir. Yüce Allah neyi indirmise

dorusunu indirmi ve her eyde isabet etmitir, ancak insanlann çou
bilmez, anlamazlar."

1

Ibn Cerîr, Cüveybir vastasyla Dahhâk'tan bildirir: Nafi' b. el-Ezrak, ibn

Abbâs’n yanna geldi ve: “Ey bn Abbâs! Bana: "O gün, inkar edip

Peygambere ba kaldrm olanlar, yerle bir olmay ne kadar isterler ve

Allah'tan bir söz gizleyemezler
* 2

âyeti ile, "...Rabbimiz Allah'a and olsun ki

bizler ortak koanlar deildik ..." 3
âyetini açklar msn?" dedi. bn Abbâs

öyle cevap verdi: “Sannm arkadalannn yanndan kalkarken, bn Abbâs’a

müteabih âyetleri soraym, dedin. Arkadalanna geri döndüün zaman

onlara öyle de: “Yüce Allah kyamet gününde tüm insanlan tek bir yerde

toplad zaman mürikler: “Yüce Allah kendisini birieyenler ve tevhid’e

tutunanlar dnda kimsenin amellerini kabul etmiyor. O zaman gelin biz de

onu birlediimizi söyleyelim" derler. Yüce Allah da onlan hesaba çektiinde:

“Rabbimiz! Vallahi bizler mürik deildik" derler. Oysa azlanna mühür

vurulur ve konumaya balayan azalan onlan mürik olduklann dorular.

te böylesi bir anda Allah'tan bir söz gizlemek yerine yerin dibine geçmi

olmay arzu ederler."4

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre Huzeyfe: "...Allah'tan bir söz

gizleyemezler
"5 buyruunu açklarken öyle demitin Kyamet gününde

huzura. Yüce Allah'n kendisine çok mal verdii bir kul getirilir. Kendisine:

“Dünyada iken amel olarak ne yaptn?" diye sorulunca: “Rabbim! Herhangi

bir amelim yok, ama bana çok mal vermitin. Ben de birilerine bir ey
sattm zaman ödemede onlan sktrmaz, yardmc olurdum" der. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Kuluma yardm etmede ben daha fazla hak sahibiyim.

Kulumun günahlann görmezden gelin” buyurur.

1 Abdurrezzâk (1/160), bn Cerîr (7/42, 43), tbnul-Münzir (1791), bn Ebî Hatim 3/957,

4/1274 (5348, 1780), Taberânî (10594), Hâkim (2/306, "sahih") ve Beyhakî (809).

3 Nisâ Sur. 42
3 En'âm Sur. 23
4 bn Cerîr (7/43, 44).

4 Nisâ Sur. 42
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Ravi Ebû Mes'ûd el-Ensârî: "Bunu Resûlullah'n (nitaiiahu ai«yh «seiiem) azndan

bu ekilde iittim" demitir.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah'tan bir söz g izleyemezler"
2 buyruunu açklarken: "Kiinin uzuvlan

konuaca için hiçbir ey gizli kalmaz” demitir .
3
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"Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi bilinceye

kadar, bir de -yolcu olmanz durumu müstesna- cünüp iken

ykanmcaya kadar namaza yaklamayn. Eer hasta olur

veya yolculukta bulunursanz veyahut biriniz abdest

bozmaktan gelince ya da elerinizle cinsel ilikide bulunup,

su da bulamazsanz o zaman temiz bir topraa yönelip

yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. üphesiz Allah, çok

affedicidir, çok balayladr." (n;.a Sur. 43)

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tlrmizl, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Nehhâs ve Hâkim, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: Abdurrahman b. Avf

(içki yasandan önce) bir yemek yapp bizleri davet etti. Yemekte içki de

içirince sarho olduk. Namaz vakti geldiinde beni öne geçirdiler. Namaz

kldnrkan Kâfirûn Sûresi’ni: "De ki ey kafirler! Ben sizin ibadet ettiinize

ibadet etmem. Biz sizin ibadet ettiinize ibadet ederiz" eklince okuyunca,

Yüce Allah: "Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi bilinceye kadar,

bn Ebî Hatim 3/957 (5349) ve Hâkim (2/306). Hâkim: "Müslim'in artlarna göre

sahih hadistir" demitir.
3
Nisa Sur. 42

3 bnu’l-Münzir (1790) ve bn Ebî Hâtim 3/957 (5350).
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bir de -yolcu olmanz durumu müstesna- cünüp iken ykanncaya kadar

namaza yaklamayn...'" âyetini indirdi .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Hz. Ali’den bildirir. Ben, Abdurahman b. Avf ve

bir kii daha içki içmitik. Abdurrahman b. Avf bize namaz kldrrken Kâfirûn

Sûresi’ni okudu. Sûreyi okurken kartrnca: "Ey man edenler! Sarho iken

ne söylediinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanz durumu müstesna-

cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ...*3 âyeti nazil oldu/

bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken öyle

demitir: Âyet Ebû Bekr, Ömer, Ali, Abdurrahman b. Avf ve Sa’d hakknda

nazil oldu. Ali bunlara yemek yapp davet etmi, yemekte içki de içmilerdi.

Ali, akam namazn onlara kldrrken Kâfirûn Sûresi’ni okudu. Ancak son

âyetini: "Ne benim dinim var, ne de sizin dininiz var" eklinde okudu. Bunun

üzerine. "Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi bilinceye kadar, bir

de -yolcu olmanz durumu müstesna- cünüp iken ykanncaya kadar

namaza yaklamayn ...*5 âyeti nazil oldu .

6

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî, Nehhâs ve Beyhakî’nin Süncn’de

bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir. "Ey iman edenler! Sarho iken ne

söylediinizi bilinceye kadar... namaza yaklamayn ...*7 buyruunun

hükmünü, "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz eytan ii

pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki saadete eresiniz
*8

âyeti neshetmitir.
9

’ Nisa Sur. 43

' Ebû Dâvud (3671), Tirmizî (3026, "hasen"), Tuhfet'ul-Erâf 7/402 (10175) ve Tahrîcu

Ahâdîsi'l-Keâ/da (1/322) geçtii üzere Nesâî, bn Cerîr (7/46), bnu'l-Münzir (1798), bn
Ebî Hâtim 3/958 (5352), Nehhâs (sh. 338) ve Hâkim (2/307, "sahih"). Sahih hadistir (bak:

Elbânl, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3118).

5 Nisâ Sur. 43
4 bn Cerîr (7/45) ve bnu'l-Münzir (1799).

5 Nisâ Sur. 43
4
bnu'l-Münzir (1800).

7 Nisâ Sur. 43
8 Mâide Sur. 90
9 Ebû Dâvud (3672), Nesâî (11106), Nehhâs (sh. 336) ve Beyhakî (8/285). Hasen isnadl

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3119).
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bn Cerîr’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken:

"çki yasaklanmadan önce nazil olan bir âyettir" demitir.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken: “Bu âyetle Müslümanlann sarho iken namaz klmalan

yasaklanmtr. çkiyi haram klan âyetle de bu hüküm neshedilmitir”

demitir .

2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Nehhâs, ibn Abbâs'tan bildirir: "Ey iman

edenler! Sarho iken ne söylediinizi bilinceye kadar... namaza

yaklamayn ..."3 buyruunun hükmünü, "Ey iman edenler! Namaz klmaya

kalktnz zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ykayn ..."4

âyeti neshetmitir.

5

bnu'l-Münzir, krime'den bildirir. "Ey iman edenler! Sarho iken ne

söylediinizi bilinceye kadar... namaza yaklamayn. buyruunun

hükmünü, "Ey iman edenler! Namaz klmaya kalktnz zaman yüzlerinizi,

dirseklerinize kadar ellerinizi ykayn ..."7 âyeti neshetmitir.

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ey iman edenleri

Sarho iken ne söylediinizi bilinceye kadar... namaza yaklamayn ..."9

buyruunu açklarken: “çtiiniz eyden kendinizi kaybedip sarho

olduunuzda ne okuduunuzu anlayp bilene kadar namaz yaklamayn”

demitir .

10

1 bn Cerîr (7/46).

3 bn Cerîr (7/47).

3 Nisâ Sur. 43
4 Mâide Sur. 6

5 bn Ebî Hâtim 3/958 (5354) ve Nehhâs (sh. 336).

6
Nisâ Sur. 43

7 Mâide Sur. 6
4 bnu'l-Münzir (1801).

’ Nisâ Sur. 43
10 bn Ebî Hâtûn 3/959 (5357, 5358).



43? J JVfeâ Sûresi &

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’ir

bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken: “Burada kast, içkiden dolay

olan sarholuk deil uyku sarholuudur" demitir.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sarho iken..."'

buyruunu açklarken: “Bundan kast, uyku sarholuudur" demitir.

Buhârî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah .[stteuah deyi* «enlen): "Kiinin

namazda iken uykusu geldii zaman namaz brakp gitsin, uyusun ki namazda

ne okuduunu anlayabilsin" buyurmutur .

3

Firyâbî, bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre Hz.A!i:

"...Yolcu olmanz durumu müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza

yaklamayn ..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu âyet yolcu iken

cünup olan kii hakknda nazil olmutur ki bu durumda olan kii teyemmüm

edip namazn klar."5

bn Ebî Hâtim'in lafz ise öyledir: “Kii cünüp iken namaza yaklaamaz.

Ancak yolcu iken cünüp olup da su bulamad zaman suyu buluncaya kadar

teyümmüm edip namazn klar."

Abd b. Humeyd ile bn Çengin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Yolcu olmanz durumu müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza

yaklamayn ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin “Cünüpken ve su

varken ykanmadan namaza yaklamayn. Ancak su bulamazsanz

teyemmümle namaz klmanz helal olur."7

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yolcu olmanz durumu

1 bn Cerir (7/48), tbnuî-Münzir (1802) ve bn Ebî Hatim 3/959 (5356).
J

Nisa Sur. 43
3 Buhâri (213).

4 Nisâ Sur. 43
5 bn Ebî eybe (1/157), bn Cerir (7/50, 51), bnu’l-Münzir, el-Evsat 2/108 (634), Tefsir

(1805), bn Ebî Hatim 3/960 (5360) ve Beyhakî (1/216).

‘ Nisâ Sur. 43
7 bn Cerir (7/50).



Ayet: 43 * Teyemmüm 433

müstesna cünüp ken ykamncaya kadar namaza yaklamayn ...*
1

buyruunu açklarken: “Bu, yolcu iken su bulamayan kii içindir. Bu kii

teyemmüm edip namaz klar" demitir.

2

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildirir: Cünüp veya hayz olan mescide

giremez. "...Yolcu olmanz durumu müstesna cünüp iken ykamncaya

kadar namaza yaklamayn ...*3 buyruu, yolculuk esnasnda cünüp olan ve

su bulamayan kii hakknda nazil olmutur. Bu kii teyemmüm edip namazn

klar.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: "...Yolcu olmanz durumu

müstesna cünüp iken ykamncaya kadar namaza yaklamayn ..."
4

buyruunu açklarken: “Bunlar, ykanmak için su bulamayan yolculardr"

demitir .

5

Haan b. Süfyân, Müsned’de, Kâdi smail, Ahkâm’da, Tahâvî, Mükilü'l-

Âsâr’da, Baavî, Bâverdî, es-Sahâbe’de, Dârakutnî, Taberânî, Ebû Nuaym, el-

Ma'rife’de, bn Merdûye, Beyhakî, Sünen’de ve Diyâ el-Makdisî, el-

Muhtâre'de Esla’ b. erik'ten bildirir: Yolculuklarda Resûlullah'n (seilailshu eleyin

vesdiem) devesini ben yüklerdim. Bir defasnda souk bir gecede cünüp oldum.

O gecede de Resûlullah (saiiailahu »leyhi veadlem) yola çkmak istedi. Devesini cünüpken

yüklemeyi istemedim, ancak souk suyla ykanp ölmekten veya hasta

dümekten de çekindim. Bunun üzerine Ensâr'dan bir adama deveyi

yüklemesini istedim. Sonra scak talar getirip bir suyun içine attm ve

soukluunu giderdim. Souu giden o suyla da ykandm. Resûlullah (uüaBahu

Bieyhi /Kellem) ile ashabna yetitiimde Allah Resulü: "Ey Esla'! Bakyorum

yükleme eklin deimi" buyurdu. “Yâ Resûlallah! Yükü yükleyen ben

deilim. Ensâr'dan biri yükledi" dedim. "Neden?" diye sorunca da: “Cünüp

olmutum. Soukta ykanmadan çekindiim için yükü onun yüklemesini

söyledim. Sonra scak talar getirip su sttm ve o suyla ykandm" dedim.

Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Sarho iken ne söylediinizi bilinceye

kadar, bir de -yolcu olmanz durumu müstesna- cünüp iken ykamncaya

1

Nisa Sur. 43
3 bn Ebî eybe (1/157), bn Cerir (7/50), bnu'l-Münzir (1804) ve Taberânî (12908).

3 Nisa Sur. 43
4 Nisa Sur, 43
5 Abdurrezzâk (1615).
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kadar namaza yaklamayn. Eer hasta olur veya yolculukta bulunursanz

veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da elerinizle cinsel ilikide

bulunup, su da bulamazsanz o zaman temiz bir topraa yönelip yüzlerinizi

ve ellerinizi meshedin. üphesiz Allah, çok affedicidir, çok balaycdr"

1

âyeti nazil oldu.
3

bn Sa'd, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, Taberânî ve Beyhakî, Sünen ’de baka

bir vecihle Esla’dan bildirir: Hz. Peygamber'in (raiiaJishu aleyh rauflm} hizmetinde

bulunur yolculuklarda devesini yüklerdim. Bir gece bana: "Ey Esla 7 Kalk ve

yükü hazirla!" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Cünüp oldum" dediimde az bir

sustu. Daha sonra Cebrâil, teyemmüm ilgili bu âyeti getirdi. Bu âyet indikten

sonra Resûlullah (Bayisim aleyhi vassDem) teyemmümün nasl alnmas gerektiini

gösterdi. Önce ellerini topraa vurup yüzünü sildi. Sonra bir daha vurup birini

dieriyle ovalad. Sonra tozunu silkeledii elleriyle dirseklere kadar kollarnn

iç vedn sildi.
3

bn Ebî HâtinVin Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Namaza yaklamayn ...*4 buyruunu açklarken: "Namazdan kast

mescittir" demitir.5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî*nin

Sünen ’de Atâ b. Yesâr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yolcu

olmanz durumu müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza

yaklamayn..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin "Cünüp iken mescide

girilmez. Ancak oturmayacak ekilde içinden geçip gidilebilir."

7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Yezîd b. Habîb: "...Yolcu olmanz durumu

müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ..."
3

1

Nisa Sur. 43
1

el-tsâbeTde (1/59) geçtii üzere Kâdi smâa Tahâvî, erh Meâm’l-ÂsSr (1/113).

Dârakutnî (1/179), Taberânî (875-877), Beyhakî (1/5) ve Diyâ el-Makdisî (1430).

3 bn Sa'd (7/65), bn Cerîr (7/76, 77), Taberânî (876) ve Beyhakî (1/208). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (1/262) der ki: "snadnda zayfl konusunda icma olan Rabî' b.

Bedr vardr."
3 Nisâ Sur. 43
5 ibn Ebî Hatim 3/959 (5355).

6
Nisâ Sur. 43

7 bn Cerîr (7/55), bnu'l-Münzir (1807), bn Ebî Hâdm 3/960 (5361) ve Beyhakî (2/443)
8
Nisâ Sur. 43
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buyruunu açklarken öyle demitin "Ensâr'dan bazlannn evleri mescide

açlrd. Bazen cünüp olup da su bulunmadnda su bulmak için mescitten

geçmeleri gerekiyordu. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi ."
1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "...Yolcu olmanz durumu

müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ..."
2

buyruunu açklarken: "Yolcu olmaktan kast, mescidin içinden geçip

gitmektir" demitir .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Oturmadktan sonra cünüp veya

hayz olann mescidin içinden geçmesinin bir sakncas olmaz" demitir.

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Ubeyde; "Cünüp olan kii,

mescidin içinden geçip gidebilir, ancak oturamaz" dedi ve: "...Yolcu olmanz

durumu müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ..."3

buyruunu okudu .

6

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ: "...Yolcu olmanz durumu

müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ..."7

buyruunu açklarken: "Cünüp olan kii, mescidin içinden geçip gidebilir"

demitir.

8

Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin Sünen'de bildirdiine göre bn Mes’ûd, cünüp

kiinin mescidin içinden geçip gitmesine izin verir ve buna: "...Yolcu olmanz

durumu müstesna cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn ...*9

buyruunu dayanak gösterirdi .

10

1 bn Cerir (7/57).
J

Nisa Sur. 43
3 bn Cerir (7/54).

4 bn Cerir (7/55).

5 Nisâ Sur. 43
6 bn Ebî cybe (1/146).

7 Nisâ Sur. 43
* bn Ebîeybe (1/146, 147).

9 Nisâ Sur. 43

Abdurrezzâk (1/163) ve Beyhakî (2/443).
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Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes: "...Yolcu olmanz durumu müstesna

cünüp iken ykanncaya kadar namaza yaklamayn..."' buyruunu

açklarken: "Kii oturmadan mescidin içinden geçip gidebilir” demitir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Câbin "Bazen birimiz cünüp olduu halde mescidin içinden geçip gider

ancak içerde oturmazd” demitir.*

bnu’l-Münzir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer

hastaysanz..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Ensâr'dan bir adam

hakknda nazil olmutur. Bu kii hasta idi ve abdest atmak için kalkamyordu.

Abdest almada kendisine yardm edecek bir hizmetçisi de yoktu. Resûlullah'a

(niblbhu ster*» veseDem) gidip durumunu sorunca Yüce Allah bu âyeti indirdi.”
5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer hastaysanz ..."
6 buyruunu

açklarken öyle demitir. "Çiçek hastalna yakalanm veya yaras olan veyc

çban bulunan kii, cünüp olduu zaman ykanmas halinde ölmekten endie

ediyorsa teyemmüm eder.”7

Hâkim ve Beyhakî’nin el-Ma'rife’de bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Eer

hastaysanz ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir: Resûlullah (seliaiiahu aleyh.

vateiOT): "Yüce Allah yolunda bir yara alan veya çiçek hastalna yakalanan veyc

bir çban olan kii cünüp olduu zaman ykandnda ölüm endiesi tayorsa

teyemmüm eder" buyurmutur .

9

’ Nisâ Sur. 43
1
Beyhakî (2/443).

3 Saîd b. Mansûr {Tefsir, 645), îbn Ebî eybe (1/146), bn Cerîr (7/55) ve Beyhak

(2/443).

* Nisâ Sur. 43
s bnu'l-Münzir (1815) ve bn Ebî Hâlim 3/961 (5365).

‘ Nisâ Sur. 43
7 ibn Ebî eybe (1/101), bnu’l-Münzir (1813), ibn Ebî Hâtim 3/960 (5362) ve Beyhak

(1/224).
1

Nisâ Sur. 43
9 Hâkim (1/165) ve Beyhakî (1/299, 300).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer hastaysanz..."’

buyruunu açklarken öyle demitir: "0u âyet, hasta kiinin cünüp olmas

halinde ykand zaman ölüm tehlikesi varsa teyemmüm almas yönünde bir

ruhsattr. Bu hastann da durumu yolcu iken cünüp olan ve su bulamayan

kiinin durumu gibidir.”

1

Abdurrezzâk, Mücâhid’den bildirir: Yaral olan veya bu yönde bir

rahatszl bulunan hastann abdest almama ruhsat vardr. Yüce Allah:

"...Eer hasta olur veya yolculukta bulunursanz ..."3 buyurur. Bu, âyetten

tevil yoluyla çkarlan bir hükümdür.”4

bn Cerîr, brahim en-Nehaî'den bildirir: Resûlullah'n (saylatn aleyhi veseilem)

ashabnn yaralan vard ve bu yaralar açld. Bazlar cünüp olunca Hz.

Peygamber'efssiiBiiahuBleyhiyBiellem) gelip durumu bildirdiler. Bunun üzerine: "...Eer

hasta olur veya yolculukta bulunursanz veyahut biriniz abdest bozmaktan

gelince ya da elerinizle cinsel ilikide bulunup, su da bulamazsanz o

zaman temiz bir topraa yönelip yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin.

üphesiz Allah, çok affedicidir, çok balaycdr"5
âyeti nazil oldu.

6

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Eer hastaysanz..."7

buyruunu açklarken öyle demitir: "Teyemmüm etmesine ruhsat verilen

hasta, kr veya yaras olan hastadr. Bu kii cünüp olduu zaman âyet

ykanmas halinde bir tehlike arzadecekse yara yerini açp ykamaz,

teyemmüm ederi'
8

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr ile Mücâhid, yaras olan

ve ykanmas halinde yarasnn arlamasndan endielenen cünüp kii

hakknda: "Bu kii yolcu olup da su bulamayan kii gibidir. Teyemmüm alr”

demilerdir. 9

1

Nisa Sur. 43
1 Abdurrezzâk, Musannef {363).

3 Nisa Sur. 43
4 Abdurrezzâk, Musannef (862).

s Nisa Sur. 43
6 bn Cerîr (7/75).

7 Nisa Sur. 43
4 bn Cerîr (7/59).

9 bn Ebî eybe (1/101).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti alklarken öyle demitir:

"Kendisine su getirecek biri bulunmayan hasta kii, âyet suyu kendisi

getiremiyorsa veya bu konuda ona yardmc olacak hizmetçisi de yoksa

teyemmüm edip namazn klar.’”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: " Û6-1 .li- }!

kûUjr
a buyruunu açklarken: U" ifadesi vadi anlamna gelir" demitir.

3

Abdurrezzâk, Saîd b. Cübeyr, Müsedded, Müsned’de, bn Ebî eybe, Abd

b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: ".Llili 3I

"4 buyruuru

açklarken öyle demitir: “
0J." ifadesi cinsel iliki dndaki eylerdir.

Bunlardan biri de öpümedir ki bundan dolay abdest almak gerekir.

5

Taberâriî’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: pilil jî
*6 buyruunu

açklarken: "Bundan kast, kadnlara dokunmaktr" demitir.

7

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Ömer kadn öpmekten

dolay abdest alr ve: "Öpümek de âyette belirtilen mülâmese’dendir"

derdi .

8

âfîî, el-Ûmm’de, Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, bn Ömer'den

bildirir: "Kiinin kansn öpmesi ve eliyle ona dokumas âyette ifade edilen

mülâmese'dendir. Bunun için kansn öpen veya eliyle ona dokunan kii

abdest alsn." 9

1 bn Cerî (7/61).

1
Nisâ Sur. 43

» bn Cerîr (7/63) ve bn Ebî Hatim 3/961 (5366).

4 Nisâ Sur. 43
5 Abdurrezzâk, Musannef (499, 50ü), Saîd b. Mansûr (Tefsîr

,

639), bn Ebî eybe (1/45,

166), bn Cerîr (7/68-70, 72), bnu'l-Münzir, el-Evsat (1/117, 118), bn Ebî Hatim 3/961

(5368), Taberânî (9227-9229), Hâkim (1/135) ve Beyhakî (1/124).

6 Nisâ Sur. 43
7 Taberânî (9226).

* bn Ebî eybe (1/45) ve bn Cerîr (7/71).

* afiî (1/15), Abdurrezzâk, Musannef (497) ve Beyhakî (1/124).
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Hâkim, Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer “Öpüme de

âyette bahsedilen mülâmese'dendir. Onun için öpüünce abdest al"

demitir .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine

göre Ali b. Ebî Tâlib: “Âyette geçen ifadesi cinsel iliki anlamndadr,

ancak Yüce Allah âyette bunu kinayeli bir ekilde zikretmitir" demitir.

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

deiik kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: ".LLII j!"* buyruunu

açklarken: “Bundan kast, kadnlarla cinsel ilikiye girmektir" demitir .
4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve

bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden bildirir: ibn Abbâs'n odasnn yannda

oturuyorduk. Yanmzda Atâ b. Ebî Rebâh ile mevâlilerden (Arap

olmayanlardan) bir grup ve Ubeyd b. Umeyr ile Araplardan bir grup vard.

"Lems" konusunu müzakere ederken ben, Atâ ve mevâli olanlar. “Lems, el

ile dokunmadr" derken, Ubeyd b. Umeyr ile yanndaki Araplan "Lems, cinsel

iliki anlamndadr" diyorlard. bn Abbâs’n yanna girip konuyu ona

anlattmda: “Araplar bu konuda doruyu söylemi, mevâli olanlar ise

yanlmlardr" dedi ve öyle devam etti: “Lems, mes, mübâere cinsel iliki

anlamna gelir, ancak Yüce Allah diledii eyi stedii ekilde kinaye ile

zikreder."5

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: ".uJll jl
"6

buyruunun anlamn söyler misin?" diye sorunca, bn Abbâs: “Kadnlarla

cinsel ilikiye girdiiniz zaman, anlamndadr. Ancak Hüzeyl kabilesi ise 'lems'

kelimesini el ile dokunmak anlamnda kullanrlar" dedi. Nâfi’: “Araplar öylesi

bir ifadeyi bilir mi ki?" diye diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Tabi ki

bilirler. Lebîd b. Rabîa'nn:

’ Hâkim (1/135), Dârakutnî (1/144, "sahih") ve Beyhakî (1/124).

1 bn Ebî eybe (1/166), bn Cerîr (7/67, 68) ve bnu'l-Münzir (1820).

3 Nisa Sur. 43

4 Saîd b- Mansûr (Tefsir, 641), bn Ebî eybe (1/166, 167), bn Cerîr (7/64-67), bnu’l-

Münzir, el-Evsat (1/116) ve bn Ebî Hâtim 3/908, 961 (5066, 5367).

5 Abdurrezzâk, Musannef (506), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 640), bn Ebî eybe (1/166), bn
Cerîr (7/63-67) ve bnu'l-Münzir, el-Evsat (1/116), Tefsir (1819).

4
Nisa Sur. 43
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"Yakudinin namaz klmas gibi

Evdeki yayglara eli ile dokunuyor" dediini iitmedin mi? Yine el-A’â

öyle den

San renkte öyle güzeI bir gömleimiz var ki

Altna dokunmak isteyenler için de delii vardr.
’n

Sald b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhim en-Nehâî bu âyeti:
" d

'.L-Ji" lafzyla okumu ve: "Cinsel iliki dndaki eylerdir" demitir.’

Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe ve Ibn Cerîr, Muhammed b. Sîrîn'den

bildirin Abîde’ye: '.UiJl fLLâ jl
*3 buyruunun anlamn sorduumda, bir eyi

tutup kavrar gibi eliyle iaret etti. Bana bildirilene göre bn Ömer’de avret

yerine dokunduu zaman abdest alrd. Sannm bn Ömer’in bu davran ile

Abîde'nin bu hareketi ayn anlama gelmektedir/

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Osman: "Lems, el ile

dokunmaktr" demitir .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Ubeyde: "Lems, cinsel iliki

dndaki eylerdir" demitir.

6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a’bî: "Mulâmese, cinsel iliki dndaki

eylerdir" demitir .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Mulâmese, cinsel

ilikidir" demitir.

8

’ Mesâi! Nâfi' b. el-Ezrak, sh. 197 (277).

1 Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 642).

3 Nisâ Sur. 43
4 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 643, 644), bn Ebî eybe (1/163, 166) ve bn Cerîr (7/70, 71,

5 bn Ebî eybe (1/166).

6 bn Ebî eybe (1/166).

7 bn Ebî eybe (1/166).
8 bn Ebî eybe (1/166).
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bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân:

"...Temiz bir topraa yönelip yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin..."’

buyruunu açklarken: “Temiz bir toprak bulun ve teyemmüm edin”

demitir.

1

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: “ÇL ifadesini: “Üzerinde aaç

veya bitki bulunmayan yer, toprak" olarak açklamtr.

4

bn Cerîr, Amr b. Kays el-Mulâî’den bildirir: ifadesi toprak anlamna

gelir." 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Temiz topraktan kast, üzerine yamur inip temizlenmi

topraktr."
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân: “Ct lL*^>"7 buyruunu

açklarken: “Bu durumda teyemmüm etmeniz size helaldir" demitir.

8

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir, bn Ebî

Hatim ve Beyhakî’nin Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs: “En temiz

topraklardan biri, ekim için de kullanlan topraklardr" demitir.

9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'I-Münzir ve ibn Ebî Hâtim,

Hammâd'dan bildirin Ellerini üzerine koyabildiin her ey “a.**?" demektir.

Hatta eyerin altna konulan örtüdeki toz bile bu kapsamdadr ve onunla

teyemmüm edilebilir.
10

1

Nisa Sur. 43
’ bn Cerîr (7/81), bnu'I-Münzir (1822) ve bn Ebî Hatim 3/962 (5372).

3 Nisâ Sur. 43
4 bn Cerîr (7/81).

5 bn Cerîr (7/82).

6 bn Ebî Hâtim 3/963 (5377).
7 Nisâ Sur. 43
8 bn Ebî Hâtim 3/963 (5376).

9 bn Ebî eybe (1/161), bn Ebî Hâtim 3/962 (5373) ve Beyhakî (1/214).

bn Ebî eybe (1/161), bnu'I-Münzir, el-Evsat (2/37) ve bn Ebî Hâtim 3/962 (5375).
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îrâzî, Elkâb'da bn Abbâs'tan bildirir Hz. Peygamber'e (sBJiaibhu eieyhi vEadiem)

hangi topran daha temiz olduu sorulunca:
"
Ekin topra" karln

vermitir.

bn Ebî eybe, Musannefte Ebû Hureyre'den bildirir: “Teyemmümle ilgili

âyet nazil olduu zaman nasl teyemmüm edileceini bilemedim. Sormak için

Hz. Peygamber'e (saiiaMu »iyhi nnUm) geldiimde onu bulamadm. Aramak için

çktmda da onunla karlatm. Beni görünce ne için geldiimi bildi. Küçük

abdestini yaptktan sonra ellerini yere vurdu. Sonra da yüzünü ve avuçlarn

meshetti."’

bn Adiy, Hz. Âie'den bildirir: “Teyemmümle ilgili âyet nazil olduu

zaman Resûlullah (sslblahu eleyti vesdlem) nasl yapldn göstermek için ellerini yere

vurdu ve yüzüne sürdü. Sonra bir daha yere vurarak ellerine sürdü .”

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce.

Âmmâr b. Yâsir'den bildirir (Teyemmümle ilgili âyet nazil olduktan sonra) bir

yolculuk srasnda cünüp olunca topran üzerinde yuvarlandm ve öyle

namazm kldm. Daha sonra bu yaptm Hz. Peygamber'e (uiieMu ofeyh «dam

anlattmda, ellerini yere vurup yüzüne ve avuçlanna sürdü. Sonra: "Bu

ekilde yapman senin için yeterli olurdu" buyurdu .

3

Taberânî ve Hâkim'in bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uJBilahu aleyhi nsiiam): "Teyemmüm, biri yüze, dieri de dirsee kadar kollara sürmek

için elleri iki defa yere vurmaktan ibarettir" buyurmutur.
4

Hâkim, bn Ömer'den bildirir “Resûlullah (sanaiiahu aM' «ssM ile birlikte

teyemmüm ettik. Temiz topraa ellerimizi vurduk, sonra silkeleyip-

yüzlerimize sürdük. Sonra ellerimizi bir daha yere vurup silkeledik ve

kollanmz dirsekten parmak uçlanna kadar dardan ve içerden sildik.”5

1 bn Ebî eybe (1/159, 160).

1 bn Adiy (2/848).

3 ibn Ebî eybe (1/158, 159), Buhârî (338, 340-343, 345-347), Müslim 368 (112, 113), Ebi.

Dâvud (321-324, 326-328), Tirmizî (144), Nesâî (311) ve bn Mâce (569).

4 Taberânî (13366) ve Hâkim (1/180).

5 Hâkim (1/179).
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Ibn Cerîr, Ebû Mâlik'ten bildirir: "Ammâr teyemmüm ederken elleri ile

yüzünü sildi, ancak kolunu silmedi."’

Ibn Cerîr, Mekhûl’den bildirin Teyemmüm yüz ve bileklere kadar eller için

topraa vurmaktan ibarettir. Yüce Allah abdest konusunda:

"...Dirseklerinize kadar ellerinizi ykayn ..."
1 buyurmutur. Teyemmüm

konusunda ise: "...Ellerinizi meshedin ..."3 buyurmu, ancak abdestte

olduu gibi dirsekleri katmamtr. Yüce Allah yine: "Erkek hrszn ve kadn

hrszn ellerini, yaptklarna karlk kesin ..."4 buyurmutur. Hrszn eli de

bilekten kesilir.
5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Zührî: “Teyemmümde kollar koltuk altna

kadar silinir" demitir.
6

ibn Cerîr ve Beyhakî, Sünen ’de Ammâr b. Yâsir’den bildirir "Resûlullah'la

(sBiaiUu aleyhi veaiiam) birlikte bir yolculukta iken Âie'nin bir gerdanl kayboldu.

Resûlullah Maiiahu aleyhi «seHem) de gerdanlk bulunana kadar bir yerde afak

sökünceye kadar konaklad. Konakladklar yerde namaz için su

bulunmadndan Ebû Bekr, Âie’ye kzd. Bunun üzerine toprakla

teyemmüme ruhsat nazil oldu. Ebû Bekr, Âie'nin yanna girdi ve: “Sen

bereketli birisin, zira senin yüzünden ruhsat nazil oldu" dedi. Bu âyetin nazil

olmasndan sonra biri yüzümüz için, biri de omuz ve koltuk altlarna kadar

olmak üzere ellerimizle iki defa yere vurup teyemmüm etmeye baladk.”

âfiî der ki: “Bu, neshedilmitir. Zira ilk alnan teyemmüm, teyemmüm

âyetinin nazil olmasyla gerçeklemitir. Daha sonrasnda gelen ve öncekine

muhalif olan her türlü ey de onu nesheder.”7

bn Ebî eybe, Ahmed, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Zerîden bildirir.

Resûlullah'n (s8l8i*hu8yhivBs«lm) yannda ganimet mal toplannca bana: "Ey Ebû

Zer! Bunlar çöl ahalisine götürüp dat" buyurdu. Bu mallan alp Rebeze'ye

’ bn Cerîr (7/84).

1 MüdeSur. 6
3 Nisâ Sur. 43
4 Mâide Sur. 38
5 bn Cerîr (7/85).

6 bn Cerîr (7/90).

7 bn Cerir (7/90) ve Beyhakî (1/208, 209).



444
.-a Nisa Sûresi &

gittim. Ancak bazen cünüp oluyor ve bu ekilde be alt gün kalabiliyordum.

Sonrasnda Resûlullah'a Mailih eleyti veseiiem) gelip durumu anlattmda: "Böylesi

durumlarda on yl sürse dahi Müslüman abdestini temiz olan toprakla alr.

Suyu bulduunda da ykanrsn" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve Müslim'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah CsaiiBl^hu

si

«

yM «seitan): "Su bulamadmz zaman yerin topra bize temizlenme vesilesi

klnd" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Ebû Osmân en-NehdTden bildirir Bana ulaana göre Hz.

Peygamber (mMiahu aleyh meretten): "Yerle temastan geri durmayn; zira yer size bir

anne gibidir" buyurmutur .

3

Taberânî ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirir: “Sünnet olan, kiinin

teyemmümle sadece tek bir vakit namaz klmasdr. Dier bir namaz için

yeniden teyemmüm etmelidir.'*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz.Ali: “Her bir namaz için ayn ayr

teyemmüm edilir" demitir .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Amr b. el-Âs: “Her bir namaz için ayn

ayn teyemmüm edilir" demitir.

6

’ bn Ebî eybe (1/156), Ahmed 35/230 (21304), Hâkim (1/176, 177) ve Beyhakî (1/270).

Hâkim: "Sahih hadistir" demitir. Elbânî, ei-mî'da (1/181) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

1 bn Ebî eybe (1/157) ve Müslim (4/522).

J ibn Ebî eybe (1/161).

4 Taberânî (11050) ve Beyhakî (1/221, 222). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/264) der

ki: "snadnda u'be, Süfyân ve Ahmed b. Hanbel tarafndan zayf bulunan Hasar b.

Umâre vardr."
5 bn Ebî eybe (1/160).
6 bn Ebî eybe (1/160).
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"Kendilerine Kitap tan nasip verilenlere baksana! Sapkl
satn alyorlar ve sizin de yoldan çkmanz istiyorlar!"

(Ni.â Sur. 44)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, jbn Ebt Hatim ve Beyhakî, Delâil’de bn

Abbâs'tan bildirir: Rifâa b. Zeyd b. et-Tâbût, Yahûdilerin ileri gelenlerinden

birisiydi. Resûlullah'la (sniiaiiahu aleyhi vesellem) konutuu zaman dilini eip büker ve:

"Ey Muhammedi Bize iyice kulak ver ki bizi iyice anlayabilesin" derdi. Daha

sonra slam dinine dil uzatnca: "Kendilerine Kitap'tan nasip verilenlere

baksana! Sapkl satn alyorlar ve sizin de yoldan çkmanz istiyorlar!

Allah, sizin dümanlarnz çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah,

yardmc olarak da yeter. Yahudilerden bir ksm kelimeleri yerlerinden

deitirirler, dillerini eerek, bükerek ve dine saldrarak (Peygambere

kar) "ittik ve kar geldik", "dinle, dinlemez olas", "râinâ" derler. Eer
onlar "ittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet" deselerdi üphesiz kendileri

için daha hayrl ve daha doru olacakt; fakat küfürleri (gerçei kabul

etmemeleri) sebebiyle Allah onlar lânetlemitir. Artk pek az inanrlar"
1

âyetleri nazil oldu .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Kendilerine

Kitap'tan nasip verilenlere baksana! Sapkl satn alyorlar ve sizin de

yoldan çkmanz istiyorlar! Allah, sizin dümanlarnz çok daha iyi bilir.

Allah, dost olarak yeter. Allah, yardmc olarak da yeter. Yahudilerden bir

ksm kelimeleri yerlerinden deitirirler..." 3 âyetlerini açklarken: "Yahudi

Rifâa b. Zeyd b. et-Tâbût hakknda nazil oldu” demitir/

' Nisa Sur. 44-46
3 ibn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/56U, 562), bn Cerîr (7/99), bnu'l-Münzir (1826), bn

Ebî Hatim 3/963 (5381) ve Beyhakî (2/533, 534).

3 Nisâ Sur. 44-46

* bn Cerîr (7/98, 99) ve bnu'l-Münzir (1835).
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"Allah, sizin dümanlarnz çok daha iyi bilir. Allah, dost

olarak yeter. Allah, yardma olarak da yeter." (Nisa Sur. 45)

bn Ebî Hâtim, Vüheyb b. el-Verd’den bildirir: Yüce Allah öyle buyurur

“Ey Âdemolu! Öfkelendiin zaman beni an ki ben de öfkelendiim zaman

seni anaym ve yok ettiklerimle birlikte seni de yok etmeyeyim. Hakszla

uradn zaman sabret ve yardmmza raz ol. Zira benim sana edeceim

yardm, senin kendi kendine edecein yardmdan daha hayrldr." 1

> 1

"Yahudi'lerden bir ksm kelimeleri yerlerinden deitirirler,

dillerini eerek, bükerek ve dine saldrarak (Peygambere
kar) «ittik ve kar geldik», «dinle, dinlemez olas»,

«râinâ» derler. Eer onlar «ittik, itaat ettik, dinle ve bizi

gözet» deselerdi üphesiz kendileri için daha hayrl ve

daha doru olacakt; fakat küfürleri (gerçei kabul

etmemeleri) sebebiyle Allah onlar lânetlemitir. Artk pek

az inanrlar." (N;«â Sur. 46 )

bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "Yahudilerden

bir ksm kelimeleri yerlerinden deitirirler ...*
1 buyruunu açklarken:

“Tevrat'ta Yüce Allah'n yasaklarn tahrif edip deitirirler" demitir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den

bildirir: Jc. <u£j buyruunda Yahudileriin Tevrat' tahrif edip

' bn Ebî Hâtim 3/965 (5388).
1

Nisâ Sur. 46
J ibn Ebî Hâtim 3/965 (5390).
A Nisâ Sur. 46
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deitirmeleri dile getirilmitir. OsMi”

1

buyruunda Yahudilerin,

Hz. Peygamber'e (ullsHehu aieyii «*M: “Dediini iittik, ancak sana itaat etmeyiz”

dedikleri ifade edilmitir. "pLl* ^ buyruu: "Dediklerin kabul

edilecek eyler deil” anlamndadr. l5”

3

buyruu, dili eip bükerek

muhalefet amacyla konumak anlamndadr. buyruunda ise

Yahudilerin, Hz. Peygamber'e (sbUbIUiu aleyh w«ien): “Acele etme iyice anlayalm”

demeleri zikredilmitir.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Zeyd: "Yahudilerden bir ksm
kelimeleri yerlerinden deitirirler...

-6 buyruunu açklarken: “Allah’n

hükümlerini olduu ekliyle uygulamaz, deitirirler” demitir.

7

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Taberânî, bn Abbâs’tan bildirir
"

buyruunda, Yahudilerin: “Bizi dinle, dinlemez olas!” demeleri

zikredilmitir. buyruunda, Hz. Peygamber'e (uiMMu aleyhi nefa): "Bize

kulak ver!” dedikleri ifade edilmitir, "içkili buyruunda gerçekleri

yalan söyleyerek tahrif ettikleri dile getirilmitir.”

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, SüddTden bildirir. Yahudi’lerden

bazlan, dinle ama umursama anlamnda: "Duy ama dinleme” derlerdi. Dili

eip bükme de istihza ve alay ederek konumaktr. Saldrdktan dinden kast

da Muhammed'in (nfafahu aleyhi nallan) d inidir.’*

1

Nisa Sur. 46
1

Nisâ Sur. 46
} Nisâ Sur. 46
4 Nisâ Sur. 46

» bn Cerîr (7/103, 104, 106), bnu l-Münzir (1834, 1836, 1838, 1843) ve bn Ebî Hâtim

3/965-968 (5389, 5392, 5395, 5399, 5402, 5407).

6
Nisâ Sur. 46

7 ibn Ebî Hâtim 3/965 (5391).

* Nisâ Sur. 46
9 Nisâ Sur. 46

’° Nisâ Sur. 46
” bn Cerîr (1/376, 7/105, 108), bn Ebî Hâtim 1/196, 197, 3/966 (1038, 5398) ve Taberânî

(12659). Heyscm, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/5) der ki: "snadnda zayf biri olan Bir b.

Umara vardr."
M bn Cerîr (7/106), bnu'l-Münzir (1837, 1840) ve bn Ebî Hâtim 3/966 (5397).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirin “Âyetteki

ifadesinden kast, dili eip bükerek konumaktr."’

ot Jî & UÛA d^U.jî.î *1331 ijîjt 0iJJl Ifcî b

Ç4I US jt UjUi Ji- Uijü lij*

j
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“Ey Kendilerine kitap verilenleri Birtakm yüzleri silip de
tersine çevirmeden yahut cumartesi halkn lânetlediimiz

gibi onlar lânetlemeden, yannzda bulunan (Tevrat')

dorulayn olarak indirdiimiz bu kitaba (Kur'ân'a) iman
edin. Allah'n emri mutlaka yerine gelecektir/' (Ni«â Sur. 47)

bn shâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Delâil'de bn

Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (jaiMatu aleyhi ««iem) içlerinde Abdullah b. Sûriyâ ve

Ka'b b. Esed'in de bulunduu Yahidilerin ileri gelenleri ile konutu. Resûlullah

(aHafehu aleyhi veseHem): "Ey Yahudiler! Allah'tan korkun ve Müslüman olun ! Vallaii

size getirdiim eyin hak olduunu siz de biliyorsunuz!" buyurunca: “Ey

Muhammedi Böyle bir eyi bilmiyoruz” karln verdiler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakm yüzleri silip de tersine

çevirmeden yahut cumartesi halkn lânetlediimiz gibi onlar

lânetlemeden, yannzda bulunan (Tevrat') dorulayc olarak

indirdiimiz bu kitaba (Kur'ân'a) iman edin. Allah'n emri mutlaka yerine

gelecektir
"2

âyetini indirdi .

3

bn Cerîr ile bn Eb? Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Ey kendilerine kitap

verilenler..."* âyetini açklarken: “Kaynukâ oullanndan Mâlik b. es-Sayf ve

Rifâa b. Zeyd b. et-Tâbût hakknda nazil oldu” demitir.

5

’ Abdurrezzâk (1/163), bn Cerîr (7/107) ve bnu'l-Münzir (1842).
3
Nisa Sur. 48

5 bn Cerîr (7/118), bnu l-Münzir (1847), bn Ebî Hâhm 3/968 (5411) ve Beyhakî

(2/533, 534).

* Nisâ Sur. 48
5 bn Cerîr (7/1 13, 114) ve bn Ebî Hatim 3/968 (5410).



Ayet: 47 449

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birtakm

yüzleri silip de tersine çevirmeden ..."
1

âyetini açklarken öyle demitin

“Yüzlerin silinmesinden kast, gözlerin kör edilmesidir. Tersine çevirmeden

kast da yüzlerinin ense tarafna çevrilmesi, gözlerinin ensede klnmasdr. Bu

ekilde de gerisin geriye yürüyeceklerdir."

2

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi'i b. el-Ezrak, ibn Abbâs’a: “ jl ^
buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “Yaratl eklini

deitirmek, silmek anlamndadr" demitir. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi

bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir “Tabi ki bilirler.

Ümeyye b. Ebi’s-Salt'n:

"Yüce Allah gezlerini silip yok ettii zaman

Artk aydnlatacak ne bir Güne, ne de Ay lan kain" dediini iitmedin

mi?"4

bn Ebî Hâtim, Ebû drîs el-Havlânî'den bildirir: Ebû Müslim el-Halîlî, Ka'b'n

öretmeniydi. Resûlullah’la (saHsiiaKu Bieyto «saM tanmasnda geç brakt için de

Ka'b kendisini knard. Ka'b der ki: “Bir defasnda öretmenim beni

Resûlullah'a («ialUu eler*» «seiM gönderdi ve: «Gidip bak, gerçekten denildii gibi

peygamber mi» dedi. Medine'ye geldiimde birinin Kuriân okuduunu

iittim. "Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakm yüzleri silip de tersine

çevirmeden yahut cumartesi halkn lanetlediimiz gibi onlar

lânetlemeden, yannzda bulunan (Tevrat') dorulayc olarak

indirdiimiz bu kitaba (Kurian'a) iman edin. Allah'n emri mutlaka yerine

gelecektir
"5 âyetini iittiimde ykanmak için hemen su aramaya koyuldum.

Denildii gibi silinip silinmediini anlamak için de yüzüme dokunuyordum.

Ykandktan sonra da Müslüman oldum."
6

bn Cerîr, sâ b. el-Muîre'den bildirin brahim'in yannda Ka'b’n

Müslüman oluunu konuurken Ibrâhim öyle dedi: “Ka’b, Ömer zamannda

1

Nisa Sur. 48
J bn Cerîr (7/112) ve bn Ebî Hâtûn 3/968, 969 (5412, 5415).

3 Nisa Sur. 48
4 MesSlu Nâfi' (278).

5 Nisa Sur. 48
6 bn Ebî Hâtûn 3/969 (5413).
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Müslüman oldu. Beytu’l-Makdis'e doru giderken Medine’ye urad. Ömer

yanna gidip: “Ey Ka’b! Müslüman ol” dedi. Ka’b: “Siz kitabnzda: “Tevrat'la

yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap

tayan eein durumu gibidir..."’ âyetini okumuyor musunuz? te ben de

Tevrat’a göre amel ediyorum” karlm verdi. Oradan ayrlp Humus’a

vardnda Humus ahalisinden birinin: "Ey kendilerine kitap verilenler!

Birtakm yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkn

lanetlediimiz gibi onlar lânetlemeden, yannzda bulunan (Tevrat')

dorulayc olarak indirdiimiz bu kitaba (Kurian'a) iman edin. Allah'n

emri mutlaka yerine gelecektir
"2

âyetini okuduunu iitti. Bu âyette

bahsedilen durumun bana gelmesinden korktuu için de: “Rabbim! man
ettim! Rabbim! Müslüman oldum!” diyerek Müslüman oldu. Sonrasnda

Yemen'e ailesinin yanna döndü. Onlar da Müslüman ederek Medine'ye

geldi.”

3

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: J* liâ# lÂ$o-j j-Jaî j! * buyruunu: “Baz yüzleri

hak yoldan çevirip dalâlete sürüklemeden...” eklinde açklamtr.
5

bnu’l-Münzir, Dahhâk'tan bildirin Âyette zikredilen ifadesi geri

küfre dönüp asla hidâyeti bulamamaktr. "...Cumartesi halkn

lanetlediimiz gibi onlar lânetlemeden ..."
6 buyruundaki lanet de aalk

maymunlara çevrilmeleridir .

7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Birtakm

yüzleri silip de tersine çevirmeden ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir.

Babam bu konuda öyle derdi: “Burada yüzlerin silinmesinden kast,

1 Cuma Sur. 5

* Nisa Sur. 48

3 bn Cerir (7/118,119).
4 Nisâ Sur. 48
5 ibn Cerir (7/113), bnu'l-Münzir (1848, 1851) ve bn Ebî Hatim 3/969 (5414, 5416).
4
Nisâ Sur. 48

7 bnu'l-Münzir (1855).
s
Nisâ Sur. 48
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Yahudilerin bulunduklar yerdeki izlerinin silinmesi ve geldikleri yer olan

am'a tekrar döndürülmeleridir.”
,

Abdunrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan (-1

Basrî) bu âyeti açklarken öyle demitir "Âyette zikredilen ifadesi

hak yoldan çevrilmedir. Tersine çevirmekten kast da eskiden olduu gibi

tekrar dalâlete sürüklenmeleridir. Lanetlenmeleri de maymunlara

dönütürülmeleridir.'’
1

& jijAa aA a'A V * k
uj». uij sA A

"üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lan ise diledii

kimseler için balar. Allah'a irk koan kimse, üphesiz

büyük bir günah ileyerek iftira etmi olur." (Nu& Sur. 48)

bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Ebû Eyyûb el-Ensâri'den bildirir Adamn biri

Hz. Peygamber'e (»llallahu aleyhi veseiiem) geldi ve: "Haram olan hiçbir eyden geri

durmayan bir yeenim var” dedi. Hz. Peygamber {salisilata ateyf» veseilem): "Hangi

dinden ?" diye sorunca, adam: "Namaz klan ve Allah’ birleyen biri” dedi. Hz.

Peygamber (uiiBlah aleyhi veseilem): "Dinini sana balamasn söyle. Kabul etmezse

para verip dinini adamdan satn al" buyurunca adam gidip bunlar teklif etti.

Ancak yeeni kabul etmedi. Adam dönüp: "Dini konusunda da onu hrsl

buldum" deyince, "üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için

balar...” 3 âyeti nazil oldu.
4

ibn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Bezzâr, bn Ömer’den bildirir Hz.

Peygamber’in (suiiaiiahu Bisyhi vBseiien) ashab olarak cana kyan, yetim mal yiyen,

yalan ahitlik eden ve akrabalk balarn kesen kiinin Cehennemlik

’ bn Cerîr (7/114) ve bn Ebî Hâtim 3/969 (5418).
1
Abdurrezzâk (1/163, 164), bn Cerîr (7/1 13) ve bn Ebî I lâtim 3/970 (5419).

} Nisa Sur. 48
* bn Ebî Hâtim 3/971 (5424) ve Taberânî (4063). Heysem!, Mecmau ’z-Zeoâd'd e (7/5)

der ki; "snadnda zayf biri olan Vâsi! b. es-Sâib vardr."
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olduunu söyler ve bu konuda üphe etmezdik. Ancak: "üphesiz Allah,

kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan

(günah)lar ise diledii kimseler için balar..."' âyeti nazil olunca bu

yöndeki sözlerimizden döndük .

2

ibn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirir: Yüce Allah'n Kitab'nda Cehennemi

gerektiren yasaklan ileyen kiinin Cehenneme gireceinden yana üphe

etmezdik. Ancak: "üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için

balar ..."3 âyeti nazil olunca bu yöndeki sözlerimizden döndük ve bu

yöndeki hükmü Allah'a braktk.

4

bnu'd-Durays, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir ve bn Adiy sahih bir senedle bn
Ömer'den bildirir Büyük günah ileyen kiilere balanma dilemezdk.

Ancak Hz. Peygamberden («atbiahu üleyti veseiiom), "üphesiz Allah, kendisine ortak

koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar se diledii

kimseler için balar ..."5 âyeti ile: "Ben duam ile efaatimi ümmetimden

büyük günah ileyen kiiler için saklyorum" buyruunu iittiimizde böylesi

kiilere yönelik olan bir sürü eyi içimizde tuttuk. Daha sonra ise

affedileceklerini umup onlara balanma dilemeye baladk .

6

bnu'l-Münzir, Mu'temir b. Süleyman vastasyla Süleyman b. Utbe'den. o

da Ismâil b. Sevbân'dan bildirir: Büyük fitne öncesi Mescid'de bulunmutum.

Müslümanlann: "Bir müminin dier mümini yanllk dnda öldürmesi asla

caiz deildir..."7 âyetini okuduklann ve Mühâcir ile Ensarin: "Bunu yapan

kiiye Cehennem vacip olur" dediklerini iittim. Ancak: "üphesiz Allah,

kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan

1

Nisa Sur. 48
1 bn Cerîr (7/122), bn Ebî Hatim 3/971 (5426) ve Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (321A).

Heysemî. Mecmau'z-ZevâiTde (10/210): "snad ccyyiddir" demitir.
3 Nisâ Sur. 48
4 bn Ebî Hâtim 3/970 (5421).

5 Nisâ Sur. 48
6 bnu'd-Durays (8), Ebû Ya'lâ (5813) ve bn Adiy (2/825). Heysemî, Mecmuu z-

Zevûidde (7/5) der ki: "Harb b. Süreye dndaki raviler, Sa/tîl'in ravileridir. Harb da

güvenilirdir."

7 Nisâ Sur. 92
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(günah)lar ise diledii kimseler için balar ..."
1

âyeti nazil olunca: "Allah’n

diledii olur. Allah neyi dilemise ancak o olur” demeye baladlar.

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Ömer’den bildirir: "...Ey kendilerinin

aleyhine ar giden kullarm! Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

üphesiz Allah, bütün günahlan affeder. Çünkü O, çok balayandr, çok

merhamet edendir
" 2

âyeti nazil olduu zaman, adamn biri kalkp: "Yâ

Resûlallah! irki de affeder mi?” diye sordu. Resûlullah Maiiahu aleyhi mailem)

bundan holanmad ve:
*üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lan ise diledii kimseler için

balar..."9 âyetini okudu .

4

bnu'l-Münzîr, Ebû Miclez'den bildirir: "...Ey kendilerinin aleyhine ar
giden kullarm! Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah,

bütün günahlan affeder. Çünkü O, çok balayandr, çok merhamet

edendir
"5

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh ««Hem) minbere

çkt ve bu âyeti okudu. Bunun üzerine adamn biri kalkp: "Allah'a irk koma
da affedilir mi?” diye sorunca Allah Resulü Maiiahu aleyhi vueiiem) susup bir cevap

vermedi. Adam ayn soruyu iki üç kez sorunca: "üphesiz Allah, kendisine

ortak koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise

diledii kimseler için balar ..."
6
âyeti nazil oldu. lk âyet Zümer Sûresi'nde

yazlrken, bu âyet de Nisa Sûresi’nin âyetleri içinde yazld .
7

Ebû Dâvud, Nâsih’de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle demitir. "Yüce Allah kafir olarak ölenlere mafiret

dilemeyi yasaklamtr. Tevhid inancna sahip olan kiilerin de umutsuzlua

dümemelerini dilemi ve balanma yönünde umutlu olmalarn

istemitir.”
8

’ Nisa Sur. 48
1 Zümer Sur. 53
J Nisa Sur. 48
4 bn Cerîr (7/122) ve bn Ebî Hatim 3/970 (5422).

5 Zümer Sur. 92

‘ Nisa Sur. 48
1 bnu'l-Münzij (1856).

* bn Ebî Hatim 3/970 (5427).
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Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-Müzenî: “...Bunun

dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için balar ...”
1 buyruunu

açklarken: “Yüce Allah'n, kitabn tümü üzerinden yapt bir istisnadr”

demitir.

2

Firyâbî ve Tirmizî, Hz.Ali'den bildirin Kurian'da en çok sevdiim âyet:

“üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun

dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için balar..."3 âyetidir.

4

bn Cerir, bnu'l-Cevzâ'dan bildirin bn Abbâs'n yanna onüç yl boyunca

gidip geldim. Neredeyse Kuriân’da olan tüm eyleri ona sordum. Benim elçim

de devaml olarak Hz. Âie'nin yanna gidip geldi. Her ikisinden de hiçbir

zaman bir günah için Yüce Allah'n: “Balamam'' dediini iitmi deilim .

5

Ebû Ya’lâ ve bn Ebî Hâtim'in Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah [sallanan elayh nseiiam) öyle buyurmutur: “Allah'a irk komadan ölen her

bir kii için mafiret geçerli olur. Yüce Allah dilerse onu balar, dilerse de

günahlarndan dolay onu cezalandrr. Zira Yüce Allah günahlara yönelik

istisnada bulunmu ve: “üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için

balar...”6 buyurmutur.

7

Ebû Ya’lâ'nn Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (eaOaBahu aMn «suflem) öyle

buyurmutun "Yüce Allah bir kula, yapt amele karlk ödüllendireceini

vaad etmise bu vaadini mutlaka yerine getirir. Bir ameline karlk

cezalandracan vaad etmise de muhayyerdir. Dilerse cezalandrr, dilerse

affeder.'*

1

Nisâ Sur. 48
3 bn Ebî Hatim 3/971 (5427).

3 Nisâ Sur. 48
4 Tirmizî (3037, "hasen"). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 580).

5 bn Cerîr (17/511,512).

‘ Nisa Sur. 48
7 Ebû Ya'lâ (2278), bn Ebî Hatim 3/970, 971 (5420, 5425) ve Müslim (93).

* Ebû Ya'lâ (3316). Heysemî, Mecmau'z-Zevâidde (10/211) der ki: "snadnda 5ehl b.

Hazm vardr. Zayflna ramen güvenilir olarak görülmütür. Dier raviler ise Sahîh'in

ravileridir."
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Taberânî'nin Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiafahu aieY^i vesilem) öyle

buyurmutur "
Günahlar

,
balanmayan, karlksz braklmayan ve

balanan olmak üzere üç çeittir. Balanmayan günah Allah'a irk

komakttr. Balanan günah, kul ile Allah arasnda olan günahlardr.

Karlksz braklmayan günah ise kullarn birbirlerine zulümleridir."'

Ahmed, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

uabu'l-îman’da Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutun " Yüce Allah'n katnda günahlarn kaydnn tutulduu üç

tür divan vardr. Bunlardan biri Allah’n, içindekileri önemsemeyecei

divandr. Dieri içindekileri karlksz brakmayaca divandr. Bir dieri de

içindekileri balamayaca divandr. çindekileri balamayaca divan içinde

Yüce Allah'a irki barndran divandr. Ki: "... Kim Allah'a ortak koarsa

muhakkak Allah ona cenneti haram eder...
M buyurmutur. Yine bu konuda:

"üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun

dnda kalan (günah)lan ise diledii kimseler için balar ..."3 buyurur.

Yüce Allah'n içindekileri önemsemeyecei divan ise kul ile Allah arasnda olan

eksik klman namaz, eksik tutulan oruç gibi eyleri içeren divandr. Yüce Allah

dilerse bunlar batlar, dilerse de sahibini cezalandrr. çindekileri karlksz

brakmayaca divan ise kullarn birbirlerine hakszlklarn içeren divandr.

Bunlarda ksas kaçnlmazdr .

4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye, Ebû Zer'den

bildirir: Resûlullah'nUaiiaMu aleyhi «ailem) yanna geldiimde bana: "Lâ ilahe ilallah

deyip de bu hal üzere ölen kii Cennete girer" buyurdu. "Zina etmi, hrszlk

yapm olsa da m?" dediimde: "Zina etmi, hrszlk yapm olsa da"

karln verdi. Yine: "Zina etmi, hrszlk yapm olsa da m?" dediimde:

1

Taberânî (6133). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfu'1-Câmi', 3052). Heysemî,

Mecmau'z-ZevâiTde (10/346) der ki: "snadnda Yezîd b. Süfyân b. Abdillah b. Revâhâ

vardr. Zayf biridir, ibn Hibbân da hakknda tenkitlerde bulunmutur."
2 Mâide Sur. 72
3 Nisa Sur. 48
4 Ahmed 43/155, 156 (26031), bn Ebî Hatim 3/1178 (6643), Hâkim (4/575, "sahih"), ve

Beyhak (7473). Müstcd* in muhakkikleri: "Ravi Sadaka b. Musa'nn zayfl dolaysyla

isnad zayftr" demilerdir.
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"Zina etmi, hrszlk yapm olsa da" karln verdi. Üç defa bu ekilde

sorduktan sonra dördüncüsünde: "Ebû Zer istemese de öyle!" buyurdu .

1

Ahmed ve bn Merdûye'nin Ebû Zer’den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu

aleyhi msiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah öyle buyurur: «Kulum! Bana ibadet

ettiin ve rahmetimi umduun sürece günahlarm balarm. Ey kulum ! Bana

ortak komadktan sonra dünya dolusu kadar günahla huzuruma gelsen ben de

dünya kadar balanma ile seni karlarm.»"1

bn Merdûye’nin Ebû Zer’den bildirdiine göre Resûlullah (nMhu aiayt reseiior)

öyle buyurmutun "Kii Allah'a hiçbir eyi e tutmadan öldüü zaman

kumlar kadar günah olsa dahi balanr."

Ahmed’in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (nUUu dsy?

wsefen): "Allah'a irk komadan ölen kii Cennete girer" buyurmutur .

3

Taberânî ve Beyhakî'nin el-Esmâu ve's-Sifafda bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Resûlullah (uttaiitu aieyii vn§iem) öyle buyurmutun Yüce Allah buyurur fa:

"Günahlar balamaya muktedir olduumu bilen kiinin, bana irk

komadktan sonra günahlarn önemsemem, balarm."*

Ahmed'in Seleme b. Nuaym'dan bildirdiine göre Resûlullah (nUUHi

vesdM: "irk komadan Allah'n huzuruna çkan kii, zina etmi ve hrszlk

yapm olsa da Cennete girer

"

buyurmutur.

5

Ahmed, Ebu'd-Derdâ'dan bildirin Resûlullah (saiiaflafo atey»* nseM: "Allah'tan

baka ilah yoktur. Tektir ve orta bulunmamaktadr diyen kii Cennete girer
’

buyurdu. "Zina etmi, hrszlk yapm olsa da m?” dediimde: "Zina etmi,

hrszlk yapm olsa da" karln verdi. Yine: "Zina etmi, hrszlk yapm
olsa da m?” dediimde: "Zina etmi, hrszlk yapm olsa da" karln

1 Ahmed 35/370 (21466), Buhârî (1237), Müslim (94), Tirmizî (264) ve Nesâî (10955,

10962).
1 Ahmed 35/296 (21368). Muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
3 Ahmed 18/274 (11751). Muhakkikleri der ki: "Sahih liayrihi hadistir. Ravi

Atiyye'nin (bn Sa'd el-Avfî) zayfl dolaysyla da isnad zayftr. Dier ravileri ise

Buhârî ve Müslim'in güvenilir ravilerindendir."

« Taberânî (11615) ve Beyhakî (236).

5 Ahmed 30/217 (18284). Muhakkikleri der ki: "snad sahihtir. Ravileri de Buhârî ve

Müslim'in ravileridir."



Ayet: 49, 50 457

verdi. Bir daha: "Zina etmi, hrszlk yapm olsa da m?" dediimde: “Zina

etmi, hrszlk yapm olsa da! Ebu'd-Derdâ istemese de!" karln verdi.

Çkp bunu insanlara da bildirmek istedim. Ancak Ömer'le karlatmda
bana: "Geri dön! nsanlar bunu örenirlerse buna güvenir ameli brakrlar"

dedi. Dönüp Resûlullah'a Mbiiehu aleyhi veseiM söylediimde:
"Ömer doru

söylemi" buyurdu.'

Hennâd, bn Mes’ûd'dan bildirir: Yüce Allah'n Kîtab'nda, Nisa Sûresi'nde

dört âyet var ki bunlar benim için krmz ve siyah develerden daha sevimlidir.

Biri: “Allah üphesiz zerre kadar hakszlk yapmaz ..."

2

âyetidir. Dieri;

"üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun

dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için balar..."9 âyetidir. Bir

dieri: “...Onlar, kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah'tan

mafiret dileseler ve Peygamber de onlara mafiret dileseydi, Allah’n

tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduunu görürlerdi"* âyetidir.

Dieri de: "Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da

Allah'tan balama dilerse, Allah' çok balayc ve çok merhamet edici

bulur
" 5

âyetidir.

6

Sui Slj oUL; ji Jji A\ j: hjSjî jtÂ Jl

"Kendilerini temize çkaranlar görmedin mi? Allah

dilediini temize çkarr ve kendilerine kl kadar hakszlk
yapmaz. Bak, nasl da Allah hakknda yalan uyduruyorlar;

apaçk bir günah olarak bu yeter!” {N»â Sur. 46
, 50)

bn Cerir, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Yahûdiler: "Ölen

çocuklarmz Allah katnda bizim için kurban gibidirler. Bize efaat edecek ve

bizi temize çkaracaklar" deyince, Yüce Allah da Muhammed'e (tdhllahu aleyhi

1 Ahmed 45/483 (27561)
1
Nisa Sur. 40

3 Nisa Sur. 48
4 Nisa Sur. 64
5 Nisâ Sur. 110
6

Hennâd, Zund (903).
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veteien): "Kendilerini temize çkaranlar görmedin mi? Allah dilediini temize

çkarr ve kendilerine kl kadar hakszlk yapmaz"' buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim, krime vastasyla Ibn Abbâs'tan bildirir: Yahudiier erkek

çocuklarn öne alr öyle namaz klarlard. Kurban keserler ve çocuklannr

hatalarnn, günahlannn olmadn söylerlerdi. Oysa yalan söylüyorlard

Yüce Allah da bu iddialanna karlk: ‘‘Ben bir günahkan günah olmayan

biriyle temize çkarmam" buyurdu ve: "Kendilerini temize çkaranlar

görmedin mi? Allah dilediini temize çkarr ve kendilerine kl kadar

hakszlk yapmaz"3 âyetini indirdi .
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kendilerini temize çkaranlar görmedin mi ..."5 âyetini açklarken öyle

demitir "Bunlar Yahudilerdi. Hata ve günahlannn olmadn iddia ettikleri

erkek çocuklarn ayinlerinde öne alrlar ve onlann arkasnda ibadet ederlerdi.

Kendilerini temize çkarma da budur."6

bn CenVin bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Kendilerini temize çkaranlar

görmedin mi ..."
7
âyetini açklarken öyle demitir "Yahudiier hakknda nazil

oldu. Namazlannda erkek çocuklann öne alr ve: “Bunlann günahlan yoktur"

derlerdi.

8

bn Cerir, ikrime’den bildirir: Ehli kitaptan olanlar henüz günah ileme

yana ulamayan erkek çocuklann öne alr, üzerlerine namaz klar ve:

"Bunlann günah yok" derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kendilerini

temize çkaranlar görmedin mi? Allah dilediini temize çkarr ve

kendilerine kl kadar hakszlk yapmaz"9 âyetini indirdi .

10

’ Nisa Sur. 49
1 bn Cerir (7/127).

3 Nisâ Sur. 49
4 bn Ebî Hâtim 3/972 (5430).

5 Nisâ Sur. 49
6 bn Cerîr (7/125, 126) ve bnu l-Münzir (1859).

7 Nisâ Sur. 49

* bn Cerîr (7/126).

4 Nisâ Sur. 49
10 bn Cerîr (7/126).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve lbn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Kendilerini temize çkaranlar görmedin mi..."' âyetini açklarken

öyle demitir: “Bunlar Yahudi ve Hristiyanlardr. Zira: “Biz Allah'n oullan

ve dostlanyz” diyorlard. Yine: “Cennete ancak Yahudi ve Hristiyan olanlar

girecek" diyorlard .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Kendilerini temize çkaranlar

görmedin mi ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Yahudiler hakknda nazil

olmutur. Zira Yahudiler: “Biz çocuklanmza Tevrat' henüz çocukken

öretiyoruz. Onlar da günahsz olduuna göre, biz de onlar gibi günahssz.

Gündüz vakti yaptmz günahlanmz gece vakti balanr” derlerdi.
4

bn Cerîr'in bildirdiine göre ibn Mes'ûd: “Kii bazen gâyet dindar bir

ekilde sabah darya çkar, ancak geri döndüünde dinarlndan geriye bir

ey kalmaz. Zira kendisine faydas veya zarar olmayacak biriyle karlar ve:

“Vallahi sen öylesin böylesin” der. Geriye döndüü zaman herhangi bir

ihtiyacn karlayamam olduu gibi Yüce Allah' da öfkelendirmi olur" dedi

ve: "Kendilerini temize çkaranlar görmedin mi? Allah dilediini temize

çkarr ve kendilerine kl kadar hakszlk yapmaz"5
âyetini okudu .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Su» %n1 buyruunu açklarken:

“Fetîl ifadesi iki parmak arasndan çkan kir anlamndadr” demitir.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir’in deiik vecihlerle

bildirdiine göre bn Abbâs: “Fetîl, iki parmak arasn ovma sonucunda çkan

eylerdir” demitir.
9

’ Nisâ Sur. 49
1 Abdurrezzâk (1/164), bn Cerîr (7/124) ve bn Ebî Hatim 3/972 (5431).

3 Nisâ Sur. 49

* bn Cerîr (7/125).

5 Nisâ Sur. 49
6 bn Cerîr (7/127, 128).

7 Nisâ Sur. 49

* bn Cerîr (7/131) ve bn Ebî Hatim 3/972 (5434).

’ bn Cerîr (7/130) ve bnu'I-Münzir (1866).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir:

"Nakîr, hurma çekirdeidir. Fetîl, hurma çekirdeinin yarnda bulunan

iplikçiktir. Ktmîr ise hurma çekirdiinin kabuudur."'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Fetîl, hurma

çekirdeinin üzerindeki yanktr" demitir.

1

Tastî ve bnu’l-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’da bildirdiine göre Nâfi' b. el-

Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana Yüce Allah’n: “iua öySkû Vs
" 3 buyruunun

anlamn açklar msn?" diye sorunca, ibn Abbâs: "nsanlann iyilik veya

kötülüklerinden hurma çekirdeinin üzerindeki yank olan fetîl kadan bile

heba edilmez, anlamndadr" demitir. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir

mi?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitin "Tabi ki bilirler. Zübyân

oullarndan olan Nâbia'nn:

"Binlerce kiilik orduyu toplayp savaa çkar da

Düman kendisine kr fetîl kadar) kile zarar veremez" dediini iitmedin

mi? Yine öyle demitir:

Baz sözlesözlerini uzenme alyorum, ama sövme

Çünkü sövmenin fetîl kadar yaran olmaz.
”4

bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildirir: "Nakîr, hurma çekirdeinin dandan

orta yerinde olur. Fetîl ise hurma çekirdeinin içinde olur. Hurma

çekirdeinin ovulmas sonucu üzerinden çkan kir olduunu da

söylemilerdir. Ktmîr ise hurma çekirdeinin veya yumurtann veya kamn
kabuudur."5

Abd b. Humeyd, Atiyye el-Cedelî’den bildirin "Hurma çekirdei üç

bölümden oluur. Biri ktmîrdir ki çekirdein kabuudur. Dieri nakîrdir ki o

da çekirdein içidir. Bir dieri de fetîldir ki o da çekirdein dandan orta

yeridir."

' Saîd b. Mansûr (Tefsir, 650) ve bnu’l-Münzir (1861).

' bn Cerir (7/131) ve ibn Ebî Hatim 3/973 (5435).

5 Nisa Sur. 49
4 el-tkât'da (2/91) geçtii üzere Tast,
5 bnu'l-Münzir (1862).
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bn Cerîr ve ibn Ebî Hatim, Dahhâk'tan bildirir: Baz Yahudîler:

"Çocuklarmzn doduklar gün ne kadar günahlar varsa, bizim de ancak o

kadar günahmz var. âyet onlann günah varsa bizim de günahmz var. Zira

biz de onlar gibiyiz" deyince, Yüce Allah cevap olarak: "Bak, nasl da Allah

üzerine yalan uyduruyorlar; apaçk bir günah olarak bu yeter
* 1

âyetini

indirdi.
1

cyt <J\ 9 $
vlilJjî

(j*î

dÜJl y^$ ft yh yj £>l ffrS

\y£ jü* û/jiSr^

"Kendilerine Kitap tan bir nasip verilmi olanlar görmüyor
musun? Onlar ribt'e ve tâût'a inanyorlar. nkâr edenler

için de, «Bunlar, iman edenlerden daha doru yoldadr»

diyorlar. Onlar, Allah'n lanet ettii kimselerdir. Allah, kime

lânet ederse, artk ona asla bir yardma bulamazsn. Yoksa

onlann hükümranlkta bir pay m var? öyle olsa insanlara

bîr çekirdek bile vermezler." (Ni.â Sur. 51-53)

Taberânî ve Beyhakî, Delâil’de krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir:

Huyey b. Ahtab ile Ka'b b. el-Eref, Mekke'ye Kureylilerin yanma geldiler ve

Resûlullah’la {saifeilahu aferin »eseiiem) kar savamak üzere onlarla anlama yaptlar.

Kureyliler onlara: "Sîzler eski ilimleri biliyorsunuz ve bir kitabnz var. Bizim

ile Muhammed'in durumunu söyleyin" dediler. Huyey ile Ka'b: "Sîzler nasl

bilileriniz ve Muhammed nasl biri?" diye sorunca, Kureyliler "Biz en güzel

develeri keseriz, su kaynaklarnda süt datnz. Esirlerin fidyesini verip

kurtannz, haclara su datnz ve akrabalk balarn gözetiriz" dediler. Huyey

ile Ka'b: "Muhammed nasl biri?” diye sorunca, Kureyliler: "Muhammed

kimsesi olmayan biridir. Akrabalar birbirinden ayrd, Gifâr oullanndan

haclan soyan kiiler O’na tâbi oldu" karln verdiler. Huyey ile Ka’b: "O

zaman sizler ondan daha hayrlsnz ve daha doru yoldasnz" deyince de

1

Nisa Sur. 50
J bn Cerîr (7/124, 125) ve bn Ebî Hatim 3/972 (5432).
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Yüce Allah: "Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmi olanlar görmüyor

musun? Onlar cibt'e ve tâûfa inanyorlar. nkâr edenler için de, «Bunlar,

iman edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar" âyetini indirdi .

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim krime'den mursel olarak

bir öncekinin aynsn zikretmitir .

1

Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir:

Ka'b b. el-Eref, Mekke’ye geldii zaman Mekkeliler ona: "Medine ahalisinin

en hayrls ve efendisi sen deil misin?” diye sordular. Ka’b: "Evet” karln
verdi. Mekkeliler: "u kavminden aynlan ve soyu kesik olan adam görmüyor

musun? Haclan arlayan, Kabe’nin hizmetini gören, haclara su datan

bizlerden daha hayrl bin olduunu söylüyor!” dediklerinde de: "Siz ondan

daha hayrlsnz” karln verdi. Bunun üzerine: "Asl soyu kesik olan sana

kin duyandr"3 âyeti ile: "Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmi olanlar

görmüyor musun? Onlar cibt’e ve tâüt'a inanyorlar. nkâr edenler için de,

«Bunlar, iman edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar. Onlar, Allah'n

lanet ettii kimselerdir. Allah, kime lânet ederse, artk ona asla bir yardmc

bulamazsn"4
âyetleri nazil oldu .

5

Abdurrezzâk ile bn Cerîr, krime'den bildirir. Ka’b b. el-Eref Kurey

müriklerinin yanna gidip Hz. Peygamber'e (saiiaJiahu »teybi «seiiem) kar savamak

üzere onlardan asker yardm istedi. "Ben de sizlerle beraber ona kars

savarm” deyip Allah Resûlü’ne kar savamaiann istedi. Kureyii

mürikler: "Siz Ehl-i Kitab’dan olan bir topluluksunuz, onun da bir kitab var.

Bunun bize kar kurduunuz bir tuzak olmasndan çekiniyoruz. Güvenmemiz

için de u iki puta secde et ve onlara iman ettiini söyle” deyince, Ka'b

dediklerini yapt. Ona: “Sence biz mi daha doru yoldayz, yoksa Muhammed

mi? Biz ki en iri develerimizi kurban kesiyor, su kaynaklannda süt ikram

ediyor, akrabalanmz gözetiyor, misafirimizi arlyor ve Kâbe'yi tavaf

ediyoruz. Oysa Muhammed akrabalaryla balarn kesip beldesini terk etti”

1

Taberarû (11645) ve Beyhakî (3/193).
1
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 648), bnu'l-Münzir (1883) ve bn Ebî Hâtûn 3/974 (5441).

3 Kevser Sur. 3
4 Nisa Sur. 51, 52
5 bn Kesir, Tefsîfde (2/295) geçtii üzere Ahmed, bn Cerîr (7/142), bnu'l-Münzir

(1882) ve bn Ebî Hâtûn 3/973 (5440).
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dediklerinde, Ka'b: "Tabi ki siz ondan daha hayrl ve daha doru yoldasnz”

karln verdi. Bunun üzerine: "Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmi

olanlar görmüyor musun? Onlar cibt'e ve tâût'a inanyorlar, inkâr

edenler için de, «Bunlar, iman edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar"
1

âyeti nazil oldu.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demitir:

Bu âyet: “Kurey kafirleri Muhammed'den daha doru yoldalar" diyen Ka'b

b. el-Eref hakknda nazil oldu .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Süddî vastasyla Ebû Mâlik'ten bildirir:

Resûlullah (saiiBlUu tiyhi reselim), Âmir oullanndan öldürülen iki kiinin diyeti

konusunda Yahudi Nâdir oullanndan yardm istemesi srasnda Nâdir

oullan Allah Resûlü’nü öldürme teebbüsünde bulunmu, ancak durumdan

haberdâr edilen Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi »sUm} Medine’ye geri dönmütü. Bu

olayn ardndan Ka’b b. el-Eref kaçarak Mekke'ye geldi. Hz. Peygamber'e

(»Ballahu aleyhi vssellem} kar savamak üzere Mekkeli müriklerle anlama yapt. Ebû

Süfyân ona: “Ey Ebû Saîd! Siz ki elinizdeki kitab okuyorsunuz ve bilgilisiniz.

Bizim ise bu tür konularda bilgimiz yok. Sence bizim dinimiz mi daha hayrl,

yoksa Muhammed’in dini mi?” diye sorunca, Ka’b: “Bana dininizi anlatn”

dedi. Ebû Süfyân da: “Biz en iyi develerimizi kurban olarak sunuyoruz.

Haclarn su ihtiyacn karlyor, misafirlerimizi arlyoruz. Rabbimizin evi

olan Kâbe’nin bakmn yapyor atalarmzn da yapt gibi ilahlarmza

tapyoruz. Oysa Muhammed tüm bunlar brakp kendisine tâbi olmamz

istiyor” deyince, Ka’b: “Dininiz Muhammed’in dininden daha hayrldr, onun

için dininize sk sk sarln. Görmüyor musunuz Muhammed tevazuyla

gönderildiini söyledii halde istedii kadnlarla evleniyor. Kadnlara sahip

olmaktan daha büyük bir mülkiyet de bilmiyoruz" karln verdi. te:

"Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmi olanlar görmüyor musun? Onlar

cibt'e ve tâûfa nanyorlar. nkâr edenler için de, «Bunlar, iman

’ Nisa Sur. 51
3 Abdurrezzâk (1/164, 165 ) ve bn Cerîr (7/143, 144).

3 bn Cerir (7/145).
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edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar
"1

âyetinde bahsedilen durum da

budur.

2

bn shâk ve bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Hendek sava için Kurey,

Catafân ve Kurayzallar bir araya getirenler Huyey b. Ahtab, Sellâm b. Ebi’l-

Hukayk Ebû Râfi\ Rabî’ b. Rabî b. Ebi'l-Hukayk, Ebû Ammâr, Vahvah b. Âmi-

ve Hevze b. Kays’tr. Vahvah, Ebû Ammâr ve Hevze, Vâil oullanndan,

dierleri ise Nadîr oullanndand. Bunlar Kurey'e geldikleri zaman,

Kureyliler birbirlerine: “Bunlar Yahudilerin din adamlandr ve Tevrat

hakknda bildikleri olan kiilerdir. Bizim dinimiz mi, yoksa Muhammed'in dini

mi daha hayrldr bunlara soralm” dediler ve bunu onlara sordular. Bunlar-

da: “Sizin dininiz onun dininden daha hayrldr. Aynca siz ondan ve ona tâbi

olanlardan daha doru yoldasnz" dediler. Bunun üzerine: “Kendilerine

Kitap'tan bir nasip verilmi olanlar görmüyor musun? Onlar tibfe ve

tâûfa inanyorlar. nkâr edenler için de, «Bunlar, iman edenlerden daha

doru yoldadr» diyorlar. Onlar, Allah'n lânet ettii kimselerdir. Allah,

kime lânet ederse, artk ona asla bir yardmc bulamazsn. Yoksa onlarn

hükümranlkta bir pay m var? öyle olsa insanlara bir çekirdek bile

vermezler. Yoksa, insanlar; Allah'n lütfundan kendilerine verdii ey
dolaysyla kskanyorlar m? üphesiz biz, brahim ailesine de kitap ve

hikmet vermiizdir. Onlara büyük bir hükümranlk da vermitik"’ âyetleri

nazil oldu .

4

Beyhakî, Deleni ’de ve bn Asâkir, Târih 'de Câbir b. Abdillah'tan bildirir Hz.

Peygamber'e («ailaiiuhu defa vmiiem; suikast giriimi yapldktan sonra Ka'b b. el-

Eref, Nadîr oullanndan ayrlp Mekkelilere katld ve Allah Resulü için:

“Onunla ne savarm, ne de ona kar savaanlara yardm ederim” dedi.

Mekke'de ona: “Ey Ka’b! Bizim dinimiz mi daha hayrldr yoksa Muhammed

ile ona tâbi olanlann dini mi?” diye sorulunca: “Sizin dininiz daha hayrldr.

Hem sizin dininiz eski, onun dini ise henüz yenidir” dedi. Bunun üzerine:

"Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmi olanlar görmüyor musun? Onlar

1

Nisa Sur. 51
J bn Cerir (7/144, 145).

3 Nisa Sur. 51-54
4 bn shâk ( Sîretu bn Hiâm, 561, 562) ve bn Cerir (7/146).
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cibt'e ve tâûfa inanyorlar. nkâr edenler için de, «Bunlar, man
edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar

''1

âyeti nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitin Bize bildirilene göre bu âyet,

Yahudi Nadîr oullanndan olan Ka'b b. el-Eref ile Huyey b. Ahtab haknda

nazil olmutur. Bunlar hac mevsiminde Kureylilerle karlanca mürikler

onlara: “Biz mi daha doru yoldayz, yoksa Muhammed ile ashâb m? Zira biz

Kabe’nin hizmetini görüyor, haclann su ihtiyacn karlyoruz ve Harem

bölgesinin insanlanyz’’ dediler. Ka’b ile Huyey de: “Aksine siz, Muhammed

ve ashabndan daha doru yoldasnz” karln verdiler. Oysa yalan

söylediklerini biliyorlard ve bunu da srf Muhammed (saiisUahu aleyhi «Hilemi ve

ashabna olan hasetlerinden dolay söylemilerdi .

3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Ikrime'den bildirir “Âyette geçen cibt ile tâût

iki puttur.”4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim ve Rüte, îman 'da bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Âyette geçen

cibt sihirbaz, tâût ise eytan anlamndadr” demitir.

5

Abd b. Humeyd ile ibn Cerîr, Mücâhid vastasyla bu yorumun benzerini

zikreder.

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: “Âyette geçen cibt

Huyey b. Ahtab, tâût ise Ka’b b. el-Eref’tir” demitir.
7

bn Cerîr, Dahhâk’tan bunun aynsn zikreder.

8

1

Nisâ Sur. 51

3
Beyhakî (3/194) ve tbn Asâkir (55/270).

3 bn Cerîr (7/146, 147), bnu’l-Münzir (1885) ve bn Ebî Hâtin 3/977 (5459).

4 Abdurrezzâk (1/165) ve bn Cerîr (7/134).

5 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 649), Fethu’l-BSri (8/252) ile Taliku't-TaTk'de (4/196) geçtii

üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (4/556, 7/135), bnu'l-Münzir (1878), bn Ebî Hatim

3/974, 975 (5443, 5449) ve Fethu'l-BSri (8/252) ile Talîku't-Ta'Mde (4/196) geçtii üzere

Rüte.
4 bn Cerîr (4/556, 7/136).

7 bn Cerîr (7/139, 140) ve bn Ebî Hâtim 3/975 (5450).
8 bn Cerîr (7/140).
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, bn Abbls’tan bildirir “Âyette geçen cibt'ter

kast putlardr. Tâût ise bu putlann önünde duran, onlar adna konuup

insanlan saptrmak için yalandan yorumlar yapan kimselerdir.''’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir "Cibt, eytann

Habe dilindeki ismidir. Tâut ise Araplann kahinidir."
2

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: "Cibt, eytann Habe dilindeki

ismidir. Tâut ise kahin anlamndadr."5

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Cibt, Habe dilinde sihirbaz

demektir. Tâut ise kahin anlamndadr/'4

bn Cerîr, Ebu'l-Âliye'den bildirir "Tâut sihirbaz anlamndadr. Cibt ise

kahin demektir."5

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde'den bildirir "Cibt’in eytan, Tâgut'un

ise kahin olduu bize söylenirdi."
6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Leys vastasyla bildirdiine göre Mücâhid

öyle demitir "Cibt'ten kast Ka'b b. el-Eref'tir. Tâut ise insan suretine

girmi bir eytand."7

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Ebî

Hâtim'in Kabîsa b. Muhârik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMshu bMh

vesdBm): "Ku uçurarak yorumlar yapmak, çakü talan ile fal açmak ve

uursuzlua inanmak, cibt'tendir" buyurmutur.8

’ bn Cerîr (7/135) ve bn Ebî Hâtim 3/975 (5446, 5451).
1 bn Ebî Hâtim 3/974 (5444).

* Taltku'l-Ta'lîk’de (4/196) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
4 bn Cerîr (4/557, 558, 7/137).

5 bn Cerîr (4/557, 7/137).
6 bn Cerîr (4/557, 7/138).
7 ibn Cerîr (7/140) ve ibn Ebî Hâtim 2/495 (2621), 3/976 (5455).
8 Abdurrezzâk (19502), Ahmed 25/256, 34/208 (15915, 20604), Ebû Dâvud (3907)

Nesâî, S.el-Kübrâ (11108) ve bn Ebî Hâtûn 3/974 (5442). Zayf hadistir (bak: Elbân, Dal;

Sütun Ebî Dâvud, 842).
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Rüte, mân ’da bildirdiine göre Mücâhid: "...nkâr edenler için de,

«Bunlar, iman edenlerden daha doru yoldadr» diyorlar
"1 buyruunu

açklarken öyle demitir: Bunlar Yahudilerdir. Zira: "Kureyliler Muhammed

ve ashabndan daha doru yoldadrlar" diyorlard.

Ibnu'l-Münzir ile bn Eb Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yoksa

onlarn hükümranlkta bir pay m var..."
2 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Bunlann hükümranlkta nasipleri yoktur. Olsayd da insanlardan bir

çekirdek tanesini bile esirgerlerdi.”3

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken:

"âyet hükümranlktan nasipleri olsayd Muhammed'e bir çekirdek tanesi

dahi vermezlerdi" demitir.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in be deiik kanaldan

bildirdiine göre bn Abbâs: "Âyette zikredilen nakîr, hurma çekirdeinin

üzerindeki nokta eklindeki oyuktur” demitir.

5

Tastî, MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a "nakîr”

kelimesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: "Hurma çekirdeinin üzerindeki

çiziktir ki hurma aac da buradan çkar” karln verdi. Nâfi': "Araplar

öylesi bir kelimeyi bilir mi ki?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitin

Tabi ki bilirler. airin:

‘‘Senden sonra insanIar bir çekirdein çizii bile etmezler

Senden sonra bir serap ve yankdan ba§ka bir ey deiller" dediini

iitmedin mi?”
6

bnu'l-Enbârî, el-Vakf ve'l-tbtidâ'da bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn

Abbâs’a: j-lill îl S£”7 âyetindeki "nakîr” kelimesinin anlamn

1

Nisa Sur. 51
1
Nisâ Sur. 53

3 Ibnu'l-Münzir (1886) ve bn Ebî Hatim 3/977 (5458, 5461).

4 bn Cerîr (7/148, 149) ve bn Ebî Hatim 3/977 (5460, 5462).

5 bn Cerîr (7/149, 150), bnu'l-Münzir (1887) ve bn Ebî Hâtûn 3/977 (5463).

* el-tkân'da (2/92) geçtii üzere Tastî.

7 Nisâ Sur. 51
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sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Hurma çekirdeinin üzerindeki

çiziktir. air de bu konuda öyle der:

Zübeyr oullarnn köpeklen bile açlktan ölür

Zira dilenciye Lir çekirdei dahi vermeler .

”

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Ebu'l-Âliye vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs baparmann ucunu iaret parmann iç tarafna koyup bastrd ve

oluan izi göstererek: “Âyette bahsedilen nakîr budur" dedi.’

J\ 'lâ Jii D ^151 U ^llll b fi

j** \& ^\âj u&Jij

i

"Yoksa Allah'n bol nimetinden verdii kimseleri mi
çekemiyorlar? Oysa brahim ailesine kitap ve hikmet verdik,

onlara büyük hükümranlk bahettik. Böylece onlardan kimi

ona iman etti, kimi de srt çevirdi. (O iman etmeyenlere)

çlgn ate olarak cehennem yeter." <Ni«â Sur. 54. 55)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzlr ve bn Ebî Hâtim’ln bildirdiine

göre Mücâhid: "Yoksa Allah'n bol nimetinden verdii kimseleri mi

çekemiyorlar ..."
2 buyruunu açklarken: "Çekemeyenlerden kast

Yahudilerdir” demitir .

3

bn Cerîr ile bn Ebî Hatim, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirin Ehb

kitaptan olanlar: "Muhammed tevazu ile gönderildiini söylüyor, ancak

dokuz tane kadnla evlendi. Evlenmekten baka derdi de yok. Bundan daha

iyi bir hükümranlk var m ki!" dediklerinde, Yüce Allah: "Yoksa Allah'n bol

nimetinden verdii kimseleri mi çekemiyorlar? Oysa brahim ailesine kitap

1 bn Cerîr (7/152) ve fbnu'l-Münzir (1891).
J

Nisâ Sur. 54
3 bn Cerîr (7/153), bnu'l-Münzir (1892) ve bn Ebî Hatim 3/978 (5465).
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ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlk bahettik-1 âyetini indirdi.

Büyük hükümranlktan kast, Hz. Süleyman'a verilen hükümranlktr*

bnu'l-Münzir, Atiyye'den bildirir: Yahudi'ler, Müslümanlara:

"Muhammed'in bu dinle tevazu üzerine gönderildiini söylüyorsunuz. Ancak

dokuz tane hanm var. Bundan daha büyük bir hükümranlk olabilir mi?"

deyince, Yüce Allah: "Yoksa Allah'n bol nimetinden verdii kimseleri mi

çekemiyorlar? Oysa brahim ailesine kitap ve hikmet verdik, onlara büyük

hükümranlk bahettik" 3 âyetini indirdi.
4

bn Cerîr, Dahhâk'tan bu yorumun benzerini zikreder .

5

bnu'l-Münzir ile Taberânî’nin Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yoksa Allah’n bol nimetinden verdii kimseleri mi çekemiyorlar ..."
6

buyruunu açklarken: "Burada bahsedilen ve çekilmeyen kiiler bütün

insanlar deil, sadece Resûlullah'n G»iMbh ainyhi «selem) ashab olan bizleriz"

demitir .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ikrime: "Yoksa Allah’n bol nimetinden verdii kimseleri mi

çekemiyorlar..."
8 buyruunu açklarken: "Burada çekilmeyen kimselerden

kast, sadece Hz. Peygamberidir (»idirtu aleyhi «seliem)" demitir .

9

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Yoksa Allah'n bol nimetinden

verdii kimseleri mi çekemiyorlar..."
10 buyruunu açklarken: "Burada

çekilmeyen kimselerden kast, sadece Hz. Peygamber Muhammed’dir (saiiBU*hu

aleyhi vesellem)” demitir.”

1

Nisa Sur. 54
3 bn Cerîr (7/156, 157) ve bn Ebî Hatim 3/978 (5465).

3 Nisâ Sur. 54
* bnu'l-Münzir (1897).

5 bn Cerîr (7/157).
4 Nisâ Sur. 54
7 bnu'l-Münzir (1896) ve Taberanî (11313).

* Nisâ Sur. 54

s bn Cerîr (7/154), bnu'l-Münzir (1894) ve bn Ebî Hatim 3/978 (5469).
10
Nisâ Sur. 54

” bn Cerîr (7/154).



470 3 Nisâ Sûresi ft

bn Ebî Hâtim, Mükâtil b. Hayyân’dan bildirir: Hz. Peygamber'e aierK

veseiiem) yetmi küsur genç gücü verilince Yahudiler onu kskanp çekemediler.

Bunun üzerine: "Yoksa Allah'n bol nimetinden verdii kimseleri mi

çekemiyorlar..."
1
âyeti nazil oldu .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik bu âyeti

açklarken: “Muhammed (saiiaiiahu Beyhi meltem) kendilerinden olmad için oru

çekemediler ve kafir oldular" demitir.

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa Allah'n bol nimetinden

verdii kimseleri mi çekemiyorlar ..."5 âyetini açklarken öyle demitir:

"Yahudiler, Yüce Allah’n kendilerinden bir peygamber gönderdii ve

lütuflarda bulunduu Araplardan olan bu topluluu çekememilerdir."5

bn Ceririin bildirdiine göre ibn Cüreyc: "Yoksa Allah'n bol nimetinden

verdii kimseleri mi çekemiyorlar ..."
6

âyetini açklarken: “Verilen bol

nimetten kast peygamberliktir" demitir.
7

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin uab'da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiaUata w«!M:
"
Hasetten saknn! Zira atein odunu yiyip

bitirmesi gibi haset de iyilikleri yiyip bitirir" buyurmutur.

8

Beyhakî'nin uab’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (laiiaiithu

aleytu vesetiem):
"nsamn içinde iman ile haset bir arada bulunmaz" buyurmutur.

9

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Oysa brahim

ailesine kitap ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlk bahettik"10

buyruunu açklarken öyle demitir: brahim ailesinden kast, Hz. Süleymân

’ Nisâ Sur. 54
J bn Ebî Hatim 3/979 (5471).

3 bn Ebî Hâtim 3/978 (5467).
4 Nisâ Sur. 54

5 ibn Cerir (7/155, 156).

‘ Nisâ Sur. 54
7 bn Cerir (7/156).
!
Ebû Dâvud (4903) ve Beyhakî (6608). Zayf hadistir (bak: Elbânî. Da~f Sünen Lbî

Dâvud, 1048).

’ Beyhakî (6609), Ahmed 14/183 (8479), Nesâî (3109) ve bn Hibbân (4606). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâî, 2912).
10
Nisâ Sur. 54
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ile Hz. Dâvud'dur. Kitap ve hikmetten kast peygamberliktir. Büyük

hükümranlk da kadnlar konusundadr. Yüce Allah Hz. Davud'un doksan

dokuz, Hz. Süleyman'n da yüz kadnla evlenmesine izin vermiken

Muhammed'in bu kadar kadnla evlenmesine mi izin vermeyecek .” 1

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "Hz. Süleyman cinsel yönden yüz adam

gücündeydi. Üç yüz tane kans, üçyüz tane de cariyesi vard.”2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Hemmâm
b. el-Hâris: "... Onlara büyük hükümranlk bahettik" 3 buyruunu açklarken:

“Melekler ile ordularla desteklenmilerdir" demitir.

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlara

büyük hükümranlk bahettik"5 buyruunu açklarken: “Bu hükümranlk

peygamberliktir” demitir .

6

bn Ebt Hatim, Haan (- Basrî)'den bu yorumun benzerini zikreder.

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtinYin bildirdiine

göre Mücâhid: "Onlardan kimi ona iman etti ..."
8 buyruunu açklarken:

“Yahudilerden bazlan Muhammed'e (sdiaiiahj aleyhi veseliem) indirilene iman etti”

demitir .
9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basl): "Onlardan kimi ona

iman etti, kimi de srt çevirdi ..."
10 buyruunu açklarken: “Onlardan kimi

iman edip M uhammed'eüaiiaiiahu aleyhi ««itam) tâbi oldu, kimi de yüz çevirip ona tâbi

olmad” demitir .

11

’ bn Cerîr (7/159) ve bn Ebî Hatim 3/979, 980 (5472, 5477, 5480).
3 bn Ceîr (20/100).

3 Nisâ Sur. 54

< bn Cerîr (7/160) ve bnu'l-Münzir (1902).

5 Nisa Sur. 54
6 bnu'l-Münzir (1901).

7 bn Ebî Hatim 3/980 (5482).
4
Nisa Sur. 55

9 bn Cerîr (7/161), bnu'l-Münzir (1905) ve bn Ebî Hâtûn 3/981 (5484).

10
Nisa Sur. 55

” bn Ebî Hâtûn 3/981 (5485, 5487).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Süddî'den bildirir. Bir yl Hz. brahim

ekinini ekti, dier insanlar da ektiler. Ancak Hz. brahim'in ekinleri iyi ürün

verirken dier insanlann ekinleri telef oldu. nsanlar Hz. brahim’e muhtaç

kaldlar ve ondan bir eyler istemeye baladlar. Hz. brahim: "man edene

istediini vereceim, ancak iman etmeyene üründen bir ey vermeyeceim”

deyince kimisi iman etti ve üründen bir eyler ald. Kimisi de iman etmedi ve

üründen bir ey alamad, ite: "Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de

srt çevirdi. (O iman etmeyenlere) çlgn ate olarak cehennem yeter
*1

âyeti

bunu anlatmaktadr.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "...Oysa

brahim ailesine kitap ve hikmet verdik...*3 buyruunu açklarken:

"MuhammedlsjlBBhuaiarhivESBMde brâhim'in ailesinden birisidir" demitir.
4

Zübeyr b. Bekkâr, Muvaffakiyyât’ts bildirdiine göre Muâviye: "Ey Hâim

oullan! Peygamberliin size verildii gibi hilafetin de sîzlere verilmesini

istiyorsunuz. Oysa bu ikisi bir ailede bir araya gelmez. Yine hükümran

olduunuzu iddia ediyorsunuz" deyince, bn Abbâs u karl verci:

"Peygamberlikle birlikte hilafeti hak etmediimizi söylüyorsun. Hilafeti

peygamberlikle hak edemeyeceksek ne ile hak edeceiz? Peygamberlik ile

hilafetin bir ailede bir arada olamayacan söylüyorsun. Peki, Yüce Allah'n:

"...Oysa brahim ailesine kitap ve hikmet verdik, onlara büyük

hükümranlk bahettik"5 buyruunu nasl açklayacaksn? Âyette kitaptan

kast peygamberlik, hikmetten kast sünnet, hükümranlktan kast ca

hilafettir. Biz de brâhim'in ailesinden, soyundanz. Yüce Allah’n brâhim iç n

takdir ettii ey bizim için de geçerlidir. Sünnet de hem bizim, hem de onlar

için geçerlidir. Ayrca hükümran olduumuzu iddia ettiimizi söylüyorsun.

Bunun iddia olduunu söylemek Allah'n Kitab’na üphe sokmak demektir.

Oysa herkes bilir ki bizim hükümranlmz olmutur. Siz bir gün hükümranlk

sürdüünüzde biz iki gün süreriz. Siz bir ay hükümranlk sürdüünüzde biz iki

ay süreriz. Siz bir yl hükümranlk sürdüünüzde biz iki yl süreriz.

1

Nisa Sur. 55
J bnu'l-Münzir (1906) ve ibn Ebî Hatim 3/981 (5486, 5488).

3 Nisa Sur. 54
A bnu'l-Münzir (1900).

5 Nisa Sur. 54
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"üphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz atee atacaz.
Derileri yanp döküldükçe, azab tatmalar için onlarn
derilerini yenileyeceiz. üphesiz Allah, mutlak güç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir/' (N ;«â Sur. 56)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süveyr vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Derileri yanp döküldükçe, azab tatmalar için onlarn derilerini

yenileyeceiz..."

1

buyruunu açklarken: “Derileri yandkça beyaz katlar

gibi yeniden yenileriz" demitir/

bn Ebî Hâtim, Taberânî, M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye zayf bir senedle

Nâfi' vastasyla bn Ömer'den bildirin Hz-Ömeriin yannda: "...Derileri yanp

döküldükçe, azab tatmalar çin onlarn derilerini yenileyeceiz../

3

âyeti

okununca, Muâz öyle dedi: “Ben bunun açklamasn biliyorum. Vanan

derileri ksa bir zaman içinde yüz defa yenilenir." Ömer de: “Ben de

Resûlullah’tan(s8HBiiahuBieyhvE«iEfn)bunu bu ekilde iittim" karln verdi/

bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Hilye 'de bn Ömer'den bildirir: Hz.Ömer'in

yannda adamn biri: "...Derileri yanp döküldükçe, azab tatmalar için

onlarn derilerini yenileyeceiz../5 âyetini okuyunca, Ka'b: "Ben bu âyeti

biliyorum, zira Müslüman olmadan önce de okumutum" dedi. Ömer de:

“Söyle bakalm ey Ka’b! âyet Resûlullah'tan (sailaiiahu aieyht v«sdietn) iittiimiz gibiyse

sana inannz" karln verdi. Ka'b: “Müslüman olmadan önce bu âyeti:

«Derileri yanp döküldükçe bir anda derilerini yüz yirmi defa tekrar

1 Nisa Sur. 56
1 bn Cerîr (7/163) ve bn Ebî Hâtim 3/982 (5492, 5494).

J Nisa Sur. 56
4 bn Ebî Hâtim 3/982 (5493), Taberânî (4517) ve bn Kesîr, Te/sîr'de (2/296) le et-

Tahvîf mine'n-Nâr'da (sh. 174) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid
1

de

(7/6) der ki: "snadnda metruk biri olan Yûsuf es-Sülemî'nin azatls Nâfi' vardr."
5 Nisa Sur. 56
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yenileyeceiz» eklinde okudum” deyince. Ömer "Ben de Resûlullah’tan

(saiiaiiahu aleyhi vradiem) bunu bu ekilde iittim” karln verdi .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) bu âyeti açklarken öyle demitin Bana

bildirdiine göre onlardan birinin derileri günde yetmi bin defa yaklr. Ate
derilerini yiyip bitirince: "Yenilen!” denilir ve deri yenilenir.

2

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle

demitir. "Ate derilerini yiyip etten kazr ve kemiklere kadar ular. Ancak

derileri yenilenir ve Yüce Allah onlara iddetli azab tattnr. Resûlullah' (saiiaiivu

deyi» vseiim) yalanlamalan ve Allah’n âyetlerini inkar etmelerine karlk bu

halleri sonsuza kadar devam eder.”3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahya b. Yezîd el-Hadramî: "...Derileri

yanp döküldükçe, azab tatmalar için onlarn derilerini yenileyeceiz..."4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bana bildirilene göre kafire yüz tane

deri çekilir ve her iki deri arasnda farkl bir azaba maruz kalr/'5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes bu âyeti

açklarken öyle demitin "Daha önceki kitapta yazldna göre bunlardan

birinin derisi krk arn geniliinde, dii yetmi arn büyüklüünde olur.

Kam da o kadar büyük olur ki içine da konulsa sar. Ate derilerini yakp

yedikçe derileri yenilenir.”
6

bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu 'n-Nâr’da Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirir:

Resûlullah (nlUahu »leyin vsaitam] yalnz olduumuz srada bana öyle buyurdu: "Ey

Huzeyfe! Cehennemde ateten aslanlar, ateten köpekler, ateten kancalar ve

ateten klçlar bulunur. Melekler gönderilerek yanaklarndan o kancalana

aslrlar ve bedenleri o klçlarla parça parça doranr. Kesilen parçalar da

1 bn Kesir, Tefsîfdc (2/2%, 297) ile et-Tahvîf mine'n-NSr'da (sh. 174, 175) geçtii üzere

bn Merdûye ve Ebu Nuaym (5/374, 375).
2 bn Ebî eybe (13/163), bnu'l-Münzir (1914) ve bn Ebî Hatim 3/983 (5496).

3 bnu'l-Münzir (1913).

4 Nisa Sur. 56
5 bn Ebî Hâtûn 3/983 (5497).
e bn Cerîr (7/164) ve bn Ebî Hatim 3/982 (5495).
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ateten aslanlar ile köpeklerin önüne atlr. Kesilip koparlan her bir parça da

yeniden eski halini alr."'

bn Ebî eybe, Ebû Sâlih'ten bildirir: bn Mes'ûd, Ebû Hureyre'ye:

"Cehennemde kafirin derisinin kalnl ne kadar olacaktr, biliyor musun?"

diye sorunca, Ebû Hureyre: "Orada kafirin derisi krk iki arn olacaktr" dedi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “Cehennemde kafirin derisi

krk arn kalnlnda olur" demitir.

bn Ebî eybe'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

illerin vesellem): "Cehennem ahalisi orada irileirler, öyle ki birinizin büyüklüü u
u kadar olur. Birinizin diinin büyüklüü de Uhud da kadar olur"

buyurmutur.

3

ollsj-
^
$1>-JU» oUJUaJl ijL*S-j ij1â\

but bu uUJoj ifri j-ijj! ifj p+i ûi 14J jiiiSi

"man edip salih ameller ileyenleri ise, içinden rmaklar
akan, içlerinde ebedî kalacaklar cennetlere koyacaz.
Onlara orada tertemiz eler vardr. Onlar, koyu gölgeler

altnda bulunduracaz." (n;,» Sur. 57 )

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabl’ b. Enes: "...Onlar, koyu gölgeler

altnda bulunduracaz”4 buyruunu açklarken: "Bu gölge hiçbir zaman yok

olmayan Ar'n gölgesidir" demitir.

5

1 bn Ebi'd-Dünyâ (121).
2 bn Ebî eybe (13/164).

1 bn Ebî eybe (13/163). Elbârû, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (3174) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

* Nisa Sur. 57
5 bn Ebî Hatim 3/985 (5511).
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“Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi

ve insanlar arasnda hükmettiiniz zaman adaletle

hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öüt veriyor.

üphesiz Allah iitir ve görür/' (Nisâ Sur. 58)

bn Merdûye'nin Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn

Abbâs: "Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ..

emreder...*
1

âyetini açklarken öyle demitin Resûlullah (saiisUah eteyh reseM

Mekke'yi fethettii zaman Osmân b. Talha b. Ebî Talha'y çard. Gelince de

ona:
"
Bana Kabe'nin anahtarn göster" buyurdu. Osmân anahtar getirip

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyti veseiiam) vermek için elini uzatnca Abbâs kalkt ve: "Yâ

Resûlallah! Anam babam sana feda olsun. Sikâye (haclara su verme) ii>le

birlikte anahtar (Kabe’nin hizmetkarln) da bana ver” dedi. Osmân bunu

iitince elini geri çekti. Resûlullah (salisilata aleyhi «efim): "Ey Osmân! Anahtar bana

göster" buyurunca, Osmân anahtan vermek için elini uzatt. Abbâs bir daha

ayn eyi söyledi. Osmân bunu iitince yine elini geri çekti. Resûlullah halisi ahu

alayhi «sellem): "Ey Osman! Eer Allah'a ve ahiret gününe inanyorsan anahtar

bana verirsin " buyurunca, Osmân: "Allah'n bir emaneti olarak anahtan al"

dedi ve anattar Allah Resûlü’ne verdi.

Sonrasnda Resûlullah (saiiailahu aleyhi yeseiiem) Kâbe'nin kapsn açp içeriye girdi.

çerde Hz. brâhim'in bir heykelini buldular. Yannda da fal için kullanlan

oklar vard. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) bunlar görünce: "u müriklein

yaptna bakn! Allah canlarn alsn! brahim'in fal oklaryla ne ii olabilir"

buyurdu. Sonra bir kap içinde su istedi. Hz. brâhim'in heykelini bu suyun

içine batrd. Sonra dier heykelleri de batrd. çerde bulunan Makam

ibrâhim’i (Kabe'yi ina ederken basamak olarak kulland ta) Kâbe’nin

dna çkard. Sonra: "Ey insanlar! Kbleniz burasdr!" buyurdu. Bize

bildirilene göre Kâbe'yi tavaf ettikten sonra da Cebrâil geldi ve anahtann

Osmân’a geri verilmesini istedi. Resûlullah Miaiiahu aie^n «saten) de Osmân’ çard,

anahtan ona verdi ve: *Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim

1

Nisâ Sur. 58
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etmenizi ve insanlar arasnda hükmettiiniz zaman adaletle hükmetmenizi

emreder. Allah size ne güzel öüt veriyor. üphesiz Allah iitir ve görür

*

buyurdu .

2

Ibn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "Hiç üphesiz

Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi... emreder ..."3 buyruunu

açklarken öyle demitin Âyet, Osman b. Talha hakknda nazil olmutur.

Resûtullah (saiiaUaiuj aleyhi w*etiem) Mekke'yi fethettikten sonra ondan Kâbe’nin

anahtann alp Kabe’nin içine girdi. Bu âyeti okuyarak da dan çkt ve

Osmân’ çagnp anahtar ona verdi. Bu âyeti okuyarak dan çkt zaman da

Ömer b. el-Hattâb: "Anam babam ona feda olsun! Daha önce bu âyeti

okuduunu hiç iitmedim” dedi .

4

bn Sa'd, Taberânî ve bn Asâkir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah Mallak aleyhi mailem): "Ey Talha oullan! Kabe'nin hizmetkarln

sonsuza dek sizde kalacak ekilde aln! Bunu da sizden ancak zalim olanlar

alabilir

"

buyurdu .

5

bn Ebt eybe, Musannefte, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline

teslim etmenizi ve insanlar arasnda hükmettiiniz zaman adaletle

hükmetmenizi emreder ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu âyet insanlann

ilerini ellerine alan yöneticiler hakknda nazil oldu” demitir .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, ehr b. Haveb'den bildirir: "Hiç üphesiz Allah

size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasnda hükmettiiniz

zaman adaletle hükmetmenizi emreder ..."
8

âyeti, yöneticilere özel nazil

olmu bir âyettir.
9

1

Nisâ Sur. 58
1 bn Kesir, Tefsir'de (2/299, 300) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Nisâ Sur. 58

1 bn Cerir (7/170, 171) ve bnu'l-Münzir (1920).

5 bn Asâkir (38/389), bn Sa’d (2/137) ve Taberârû (11234).
6
Nisâ Sur. 58

7 bn Ebî eybe (12/222), bn Cerîr (7/169, 170), bnu'l-Münzir (1919) ve bn Ebî Hâtim

3/986 (5522, 5523).
8
Nisâ Sur. 58

5 bn Cerîr (7/169) ve bn Ebî Hâtim 3/986 (5521).
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Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebi

Hâtim, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirin "Devlet yöneticisinin Allah'n indirdii ile

hükmetmesi ve emanetleri ehline vermesi, yerine getirmesi gereken bir

haktr. Böyle yapmas halinde de insanlarn onu dinlemeleri, ona itaat

etmeleri ve çarlarna icabet etmeleri ona kar yerine getirmeleri gereken

bir haktr.”

1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Hiç üphesiz

Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi... emreder...'
1 buyruunu

açklarken: "Bundan kast, yöneticinin kadnlara nasihatte bulunmasdr"

demitir .

3

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn
Abbâs: 'Hiç üphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi...

emreder..."4 buyruunu açklarken: "Bu hem iyiler, hem de kötüler için

geçerlidir" demitir.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’ bu âyeti açklarken: "Bu emanetler

mal ve baka konularda insanlarla senin aranda olan eylerdir" demitir.

6

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve Beyhakî, uabu'l-îman ’da bn Mes'ûd'dan bildirir "Allah yolunda

öldürülme, emanet dnda kiinin tüm günahlanna keffaret olur. Kii Allah

yolunda öldürülmü olsa dahi kyamet gününde huzura çkanlr ve:

"Üzerindeki emaneti teslim et!" denilir. Adam: “Dünya hayat bitmiken onu

nasl teslim edeyim?" karlm verince: "Bunu alp Cehenneme götürün”

denilir. Cehennemin dibinde teslim etmesi gereken emanet ald günkü

haliyle karsna çknca onu alp Cehennemden çkmak ister. Boynuna altp

trmanmaya balar. Tam çktm diye düünürken emanetle birlikte tekrar

aa doru düer ve bu durum sonsuza kadar devam eder."

1

Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 651), bn Ebî eybe (12/213), Ibn Cerîr (7/169), bnu'l-Münzir

(1922) ve bn Ebî Hatim 3/986 (5520).
3
Nisa Sur. 58

5 bn Cerîr (7/170) ve bn Ebî Hâtim 3/985 (5514).

4 Nisa Sur. 58
5 bn Ebî eybe (12/222), bnu'l-Münzir (1918) ve bn Ebî Hâtim 3/985 (5514).

* bn Ebî Hâtim 3/586 (5515).
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Ravi Zâzân der ki: Bunu bn Mes'ûd'dan iittikten sonra Berâ b. Âzib’e

geldim ve: "Kardein bn Mes'ûd'un ne dediini iittin deil mi?” dedim. Berâ

u karl verdi: "Doru söylemi; zira Yüce Allah: «Hiç üphesiz Allah size,

emanetleri ehline teslim etmenizi... emreder...»
1

buyurur. Emanet de

namazda olur, cenabet durumunda gusulde olur, konumada olur, ölçü ve

tartda olur. En önemlisi de emanet olarak braklan eyalarda olur.”
2

bn Çerimin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: : “Hiç üphesiz

Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi... emreder..."

3

buyruunu

açklarken: "Ne zengine, ne de fakire emaneti vermeyip elinde tutma gibi bir

ruhsat verilmi deildir” demitir.^

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Hasan'n bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBisiiahu aleyhi mallm): "Emaneti sahibine teslim et ve sana ihanet eden birine sen de

ihanet etme" buyururdu.
5

Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakfnin uabu'l-îman’da Ebû Salih

vastasyla Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (allallahu aleyhi vesellem):

"Emaneti sahibine teslim et ve sana ihanet eden birine sen de ihanet etme"

buyurmutur.

6

Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiyiahu aleyhi «stilim)

öyle buyurmutur: "Üç ey bir kiide bulunduu zaman namaz klp oruç

tutsa da, Müslüman olduunu söylese de münafk biridir. Bu üç ey de kiinin

konuurken yalan söylemesi, verdii sözde durmamas ve emanete ihanet

etmesidir

’

n

1

Nisa Sur. 58
1 bn Ebî eybe (13/368), bnu'l-Münzir (1917), bn Ebî Hâtûn 3/985 (5512) ve Beyhakî

(5266).

} Nisa Sur. 58
< bn Cerîr (7/172).

s bn Cerîr (7/172).
6
Ebû Dâvud (3535), Tirmizî (1264), Hâkim (2/46) ve Beyhakî (5252). Zayf hadistir.

7 Deiik bir lafzla Müslim (1).
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Beyhakî*nin uab'da Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu abti

vesdM: "Emaneti olmayan kiinin imam da yoktur. Abdest olmayan kiinin

namaz da yoktur " buyurmutur .

1

Beyhakî*nin uab'da bn Amr'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ayiam

BEyW rBsdtem] öyle buyurmutur "Dört ey sende varsa dünyada kaybettiklerine

üzülme. Bunlar emaneti muhafaza etme, doru sözlü olma, güzel bir ahlâk

sahibi olma ve helal olan eyleri yemedir. "J

Beyhakî*nin Ömer b. el-Hattâb’tan bildirdiine göre Resûlullah (saflsUahu aleyh

vroitar): "nsanlar arasnda çekilip alnacak ilk ey, emanete sadakattir.

badetlerden geriye en son kalacak olan da namazdr. Ancak nice namaz klan

kiide bir hayr olmayacaktr" buyurmutur.

3

Beyhakfnin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah MMUu aleyh ««fen):

"Bu ümmetten ilk önce kaldrlacak iki ey, hayâ ile emanete sadakattir. Onun

için bunlar Yüce Allah'tan çokça dileyin" buyurmutur/

Abdumezzâk ve Beyhakî, bn Ömer'den bildirir "Kiinin namazna ve

orucuna deil; doru konuurken doru sözlü olup olmamasna, kendisine

verilen emanete ihanet edip etmemesine ve günahlar karsnda Allah’tan

korkup korkmamasna bakn." s

Beyhakî, Ömer b. el-Hattâb’dan bu sözün aynsn zikreder.

6

Beyhakî*nin Meymûn b. Mihrân'dan bildirdiine göre Resûlullah (aaflafBnj aleyh

reselleri) öyle buyurmutur. "Üç ey, kardaki kii iyi de olsa kötü de olsa yerine

getirilmelidir. Bunlardan biri iyi de olsa kötü de olsa akraba olan kiiyle balar

kopanlmamaldr. Dieri iyi de olsa kötü de olsa kiinin verdii emanet

1 Beyhakî (5254, 5255).

2 Beyhakî (5257, 5258). Elbânî, es-Süsiletu ’s-SaHtha'di (733) hadisin sahih olduunu

söylemitir.

3 Beyhakî (5274). Elbânî, es-Silsiletu d-Da'îfe
1

de (2437) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
4 Beyhakî (5276). Elbânî, es-SiIsiletu d-Da tfede (2447) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

5 Beyhakî (5278).

6 Beyhakî (6/288), uab (5281).
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kendisine iade edilmelidir. Üçüncüsü de kii iyi de olsa kötü de olsa kendisine

verilen söz yerine getirilmelidir.

Beyhakî'nin bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: "Kiinin sermayesi yoksa

kendisinde bulunan emaneti sermaye olarak kullanabilir” demitir .

1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes: "içinde hyanet olan bir evde bereket

olmaz” demitir.
3

Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî,

el-Esmâu ve's-Siföfda Ebû Yunus'tan bildirir: Ebû Hureyre: "Hiç üphesiz

Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasnda

hükmettiiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel

öüt veriyor. üphesiz Allah iitir ve görür*4
âyetini okudu ve

baparmaklarn kulaklarna, iaret panmaklann da gözlerine koyup öyle

dedi: "Resûlullah’n (nliaflahu alev* veeiem) bu âyeti okuduunu ve parmaklann bu

ekilde koyduunu gördüm .”5

bn Ebî Hâtim, Ukbe b. Âmir'den bildirir: Resûlullah’a (si Biahu aiayh. ««ism):

"...üphesiz Allah iitir ve görür
"6

âyetinin okunduunu ve açklarken:
"
Her

eyi görür" buyurduunu iittim .

7

f& /i\ Jjij jiiî) ti \f^\ jiiî csJ\ \$ i

f
ji'j& oAy^ ol inJ ^ j

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat

edin ve sizden olan ulu'l-emre de. Herhangi bir hususta

1

Beyhakî, uab (5282).
1 Beyhakî (5284).

3 Beyhakî (5285).
4 Nisa Sur. 58
5 Ebû Dâvud (4728), bnu'l-Münzir (1923), bn Ebî Hâtim 3/987 (5524), bn Hibbân

(265), Hâkim (1/24) ve Beyhakî (390). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

3954).
6
Nisâ Sur. 58

7 bn Ebî Hâtim 3/987(5526).
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anlamazla dütüünüz takdirde, Allah'a ve ahiret

gününe gerçekten inanyorsanz, onu Allah ve Resûlü'ne arz

edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakmndan da daha güzeldir."

(Ninâ Sur. 59)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: "Ey

iman edenleri Allah'a itaat edin. Peygamberce itaat edin ve sizden olan

ulu'l-emre de..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Peygambere itaat

Kitab ile Sünnet'e itaattir. Ulu’l-emre itaat ise fakihlere ve alimlere itaattir."*

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tîrmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtin

ve Beyhakî’nin Delâil’öe Saîd b. Cübeyr vastasryla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve

sizden olan ulu'l-emre de ..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu

âyet, Hz. Peygamber'in [saUiahu eM< «uiiem) bir birliin komutan olarak gönderdii

Abdullah b. Huzâfe b. Kays b. Adiy hakknda nazil oldu ."4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: Resûlullah MaUatu aleyh «selem) Hâlid b. el-Velîd'in komutasnda,

içlerinde Ammâr b. Yâsiriin de bulunduu bir müfreze gönderdi. Dümana
doru yola koyuldular ve onlara yakn bir yerde konakladlar. Ancak gece

vakti casus düman toplulua gidip durumu bildirdi. Bir kii hariç hepsi de

kaçt. Kalan kii de ailesine eyalar toplamalann söyledi. Kendisi de gece

vakti yola düüp Hâlid'in karargâhna geldi. Ammâr bir Yâsirîi arayp buldu

Yanna geldiinde ona: “Ey Ebu'l-Yakzân! Ben Müslüman oldum. Allah’tan

baka ilah olmadna, Muhammed'in de O’nun kulu ve resûlü olduuna

ehadet ediyorum. Kavmim sizin geliinizi duyunca kaçtlar. Ceride bir te<

ben kaldm. Bu ekilde Müslüman olmamn yarn için bana bir faydas olur

mu? Zira olmayacaksa ben de kaçacam" dedi. Ammâr: “Tabi ki yarar, bir

yere kaçmana gerek yok” karln verdi. Ammâr’n bu sözü üzerine adan

kaçmayp yerinde kald.

’ Nisa Sur. 59
2
îbn Cerîr (7/175, 180, 181) ve bn Ebî Hâtm 3/987, 989 (5528, 5535).

1 Nisa Sur. 59
4 Buhârî (4584), Müslim (1834), Ebû Dâvud (2624), Tirmizî (1672), Nesâî (4205), bn

Cerîr (7/176, 177), bnul-Münzir (1924), bn Ebî Hatim 3/987, 988 (5529) ve Beyhatr

(4/311).
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Sabah olduunda Hâlid ordusuyla birlikte saldnya geçti. Ancak o

adamdan baka hiç kimseyi bulamadlar. Bunun üzerine adam yakaladlar,

malna da el koydular. Ammâr durumdan haberdâr olunca Hâlid'e geldi ve:

“Adam serbest brak! Zira Müslüman oldu ve ben ona eman verdim" dedi.

Hâlid ise: “Sen hangi hakla ona eman veriyorsun?" karln verdi. Bu

konuda birbirlerine ar laflar ettiler ve Hz. Peygamberim (ssiiaiiahu aleyhi »eeiiem)

huzurunda davalatlar. Allah Resulü, Ammârin verdii eman geçerli sayd

ve bir daha komutann izni olmadan böyle bir ey yapmamasn söyledi. Hz.

Peygamberim (sBiuiahu aleyhi veseiiem) huzurunda da birbirlerine ar laflar etmeye

baladklarnda Hâlid: "Yâ Resûlallah! Bu organlan kesik adamn bana dil

uzatmasna müsaade mi edeceksin?” dedi. Allah Resulü: "Ey Hâlid! Ammâr'a

dil uzatma! Zira Ammâr'a dil uzatan kiiye Allah da dil uzatr. Ammâr'

öfkelendiren kiiye Allah da öfke duyar. Ammâr'a lanet eden kiiye Allah da

lanet eder" buyurdu. Ammâr öfkeli bir ekilde oradan aynlmca Hâlid peinden

gitti ve giysisinden tutup özür diledi. Ammâr raz olunca da Yüce Allah bu

âyeti indirdi .

1

bn Asâkir bunu Süddî vastasyla Ebû Sâlih'ten o da bn Abbâs'tan bildirir.

2

bn Ceririin bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: "... Sizden olan ulu'l-

emre..." î buyruunu açklarken: "Bunlar, Hz. Peygamberim (ssliaiiahu airyh rewien)

dönemindeki ordu komutanlardr” demitir/

Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Sizden olan ulu'l-

emre ..." 5 buyruunu açklarken: "Bunlar idarecilerdir" demitir. Baka bir

lafzda: “Bunlar ordu komutanlardr" demitir.

6

bn Ceririin bildirdiine göre Mekhûl: "...Sizden olan ulu'l-emre ..."7

buyruunu açklarken öyle demitir: Bunlar: "Hiç üphesiz Allah size.

’ bn Cerir (7/178) ve bn Ebî Hatim 3/988 (5531).
J bn Asâkir (43/400, 401) ve Ahmed 28/12, 13 (16814).

3 Nisa Sur. 59
4 bn Cerir (7/177).

5 Nisâ Sur. 59
6
Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

652), bn Ebî eybe (12/212, 215), bn Cerir (7/176), bnu’l-

Münzir (1925) ve bn Ebî Hatim 3/988 (5530, 5532).

7 Nisâ Sur. 59
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emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasnda hükmettiiniz

zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öüt veriyor.

üphesiz Allah iitir ve görür
"1
âyetine muhatap olan kiilerdir.

2

îbn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resulullah (tafeiBhu aM mailem) öyle buyurmutur

"Bana itaat eden Allah'a itaat etmi olur. Emirime itaat eden de bana itaat

etmi olur. Bana kar çkan Allah'a kar çkm olur. Emirime kar çkan da

bam kar çkm olur. "3

bn CenVin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Sizden olan ulu'l-emre ...*4

buyruunu açklarken öyle demitir: Babam bana dedi ki: "Bunlar

yöneticilerdir. Resûlullah (sellaltslu aleyhi vesellcm) de: "taat konusunda dikkatli olun ve

itaat edin! Zira itaat konusunda snanrsnz" buyurmutur. Yine: "Yüce Allah

dileseydi bu ii peygamberlerine has klard" buyurmutur. Yani

peygamberlerin yannda onlara da itaat emredilmitir. Yahya b. Zekeriya’nm

öldürülmesi konusunda nasl hüküm verildiini görmüyor musun?"5

Buhâri'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiuiah aleyhmâM: "Ba kuru

üzüm tanesi gibi olan bir Habeli banza getirilse dahi ona itaat edin"

buyurmutur. 6

Ahmed, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, uab’da Ebû Umâme'den hildirir

Resûlullah'n (uiidMu *yh' ««&*), Veda haccnda hutbe verirken öyle

buyurduunu iittim:
"
Rabbinize ibadet edin, be vakit namazlarnz küm.

Ramazan orucunuzu tutun ve mallarnzn zekatn verin. Banzda bulunan

yöneticiye de itaat edin ki Rabbinizin Cennetine giresiniz."
7

1

Nisa Sur. 58
1 bn Cerîr (7/170).

} bn Ebî eybe (12/212), Buhârî (7137), Müslim (1835), bn Cerîr (7/174) ve bn Ebî

Hâtûn 3/1011 (5664).

Nisa Sur. 59
s bn Cerîr (7/177).

6
Buhârî (693, 7142).

7 Ahmed 36/486, 487, 593 (22161, 22258), Tirmizî (616), Hâkûn (1/9, 389, 473, "sahin")

ve Beyhakî (7348). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sütten et-Timtm, 502).
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bn Cerlr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Sizden olan ulu'l-emre ..."
1 buyruunu alklarken öyle demitir:

"Bunlardan kast din alimleri, fakihler, nsanlara dinlerini öreten ve iyilii

emredip kötülükten nehyeden kiilerdir. Yüce Allah bunlara itaati farz

klmtr." 2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre Câbir b.

Abdillah: "...Sizden olan ulu'l-emre ..."3 buyruunu açklarken: "Bunlar din

alimleri ve hayrl kiilerdir" demitir.
4

bn Adiy, el-Kâmiî’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizden olan ulu'l-

emre..."5 buyruunu açklarken: "Bunlardan kast din alimleridir" demitir.

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtirrîin bildirdiine

göre Mücâhid: "...Sizden olan ulu'l-emre ..."7 buyruunu açklarken: "Bunlar

fakihler ile din alimleridir” demitir.

8

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Mücâhid: "...Sizden olan ulu'l-emre..."9 buyruunu açklarken: "Bunlar

Hz. Peygamberim (aiyiak aleyhi vesellem) ashab, fakihler ile din alimleridir"

demitir .

10

bn Ebî eybe ve bn Cerîrin bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Sizden olan

ulu'l-emre..."
11

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar alimlerdir. Yüce

Allah'n: "...Halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki sahibi kimselere

’ Nisa Sur. 59
I bn Cerîr (7/180), bnu'l-Münzir (1929), bn Ebî Hâtim 3/989 (5534) ve Hâkim (1/123).

3 Nisâ Sur. 59

4 bn Ebî eybe (12/213), Hakîm et-Tirmizî (1/260), bn Cerîr (7/179), bnül-Münzir

(1930), bn Ebî Hâtim 3/988 (5533) ve Hâkim (1/122, 123).

5 Nisâ Sur. 59
6 bn Adiy (3/942).

7 Nisâ Sur. 59
8
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 653, 656), bn Cerîr (7/179. 180, 181) ve bn Ebî Hâtim 3/989

(5535).

9 Nisâ Sur. 59
10 bn Ebî eybe (12/213), bn Cerîr (7/181) ve bnu'l-Münzir (1928).
II
Nisâ Sur. 59
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götürselerdi, onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne

olduunu bilirlerdi ..."
1 buyurduunu görmez misin?"

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Sizden olan ulu'l-emre...*

buyruunu açklarken: “Bunlar Resûlullah'n (nlilUu bIby*» ve»ie) ashab, davetçiler

ve ravilerdir" demitir.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn EbîHâtim ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

krime: "...Sizden olan ulu'l-emre ...*

5

buyruunu açklarken: "Bunlar Ebû

Bekr ve Ömer'dir" demitir.
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kelbl: "...Sizden olan ulu'l-emre ..."7

buyruunu açklarken: "Bunlar Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali ve ibn

Mes’ud'dur" demitir.

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre ikrime'ye ümmü veledlerin durumu

sorulunca: "Bunlar özgürdür" demitir. Ona: “Bunu neye dayanarak

söylüyorsun?" diye sorduklannda: “Kur'ân’a dayanarak" dedi. Ona: "Hangi

âyete dayanarak bunu diyorsun?" diye sorduklannda da u karl vermitir:

"Yüce Allah: «Ey iman edenleri Allah'a itaat edin. Peygambere taat edin ve

sizden olan ulu'l-emre de...»
8
buyurur. Ömer de ulu'l-emr olanlardan biridir

ve bu konuda: «Ümmü veled efendisinden olan çocuu düürse dahi azat

edilir» demitir."9

ibn Ebî eybe ile bn Cerîr'in ibn Ömer'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (taiisiishu aleyhi vBseiier) öyle buyurmutur: "Yüce Allah'a isyan olan bir

konuda olmadktan sonra Müslüman kiinin (emirine) istese de istemese de

1

Nisâ Sur. 83
1

îbn Ebî eybe (12/213, 214) ve bn Cerîr (7/181).

3 Nisâ Sur. 59

< îbn Ebî Hâlim 3/989 (5539).

5 Nisâ Sur. 59
6
îbn Cerîr (7/182), ibn Ebî Hatim 3/989 (5537, 5538) ve bn Asâkir (30/337).

7 Nisâ Sur. 59
* Nisâ Sur. 59
3 Saîd b. Mansür (Tefsir, 657).
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itaat etmesi gerekir. Ancak Allah'a isyan konusunda bir emir verilirse bu emir

ne dinlenilir, ne de ona itaat edilir."'

ibn CenVin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi

vediam) öyle buyurmutur: "Benden sonra banza baz kiiler gelecektir. yi

olan iyilikle kötü olan da kötülükle sizi idare edecek. Hakka uygun olduu

sürece onlarn emirlerini dinleyip itaat edin ve arkalarnda namaz kln. ayet

iyi olurlarsa bunun sevab hem onlarn, hem sizin olur. Kötülük ederlerse de

sizler itaatin sevabn alr
,
kötülüün günah da onlara kalr."

2

Ahmed, Enes'den bildirir Muâz: "Yâ Resûlallah! Senin sünnetine uymayan

ve emirlerine riâyet etmeyen kiilerin bamza geçmesi durumunda ne

yapmamz emredersin?" diye sorunca, Allah Resulü (saiisllahu aleyhi reselim): "Allah'a

itaat etmeyene itaat olmaz" karln verdi.*

bn Ebt eybe, Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve bn
Mende, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah (siiiiahu aleyhi vuiinn), Alkame b.

Mücezzirii bir birlikle savaa gönderdi. çlerinde ben de vardm. Yolun bir

yerine vard zaman ordudan bir gruba aynlmalan için izin verdi ve balanna

Abdullah b. Huzâfe b. Kays es-Sehmî’yi komutan atad. Abdullah, Bedir

savana katlmt ve akac birisiydi. Yolun bir yerine geldiimizde askerler

bir eyler yapmak için ate yaktlar. Abdullah: "Benim emirlerimi dinleyip

itaat etmek zorunda deil misiniz?" diye sorunca, askerler "Evet!" dediler.

Abdullah: "Ben size bir eyi emretsem yapmak zorunda deil misiniz?" diye

sorunca, askerler yine: "Evet!" karln verdiler. Bunun üzerine Abdullah:

"Bana itaat etme hakkna dayanarak bu atein içine atlamanz

emrediyorum!" dedi. Bunun üzerine baz askerler atee atlamak için

hazrlandlar. Abdullah onlarn atein içine gireceklerini anlaynca: "Durun!

Ben sadece aka yapyordum!" dedi. Geri döndüümüzde bu olay Hz.

Peygamber’e (saliaiiahu aleyhi vcsdiBm) anlattlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiBiiahu

aleyhi vtseiiem): 'Komutanlarnzdan biri Yüce Allah'a isyan etmeye yönelik bir emir

verirse ona itaat etmeyin!" buyurdu. bn Mende’nin lafz ise: "Böyle bir eyi

’ bn Ebî eybe (12/542), bn Cerir (7/183, 184, lafz kendsinndir), Buhâri (2955) ve

Müslim (1839).
1 bn Cerir (7/183). Elbârû, cl-rvâ'da (2/305) hadisi zayf bulmutur.
J Ahmed 20/441, 442 (13225). Muhakkikleri: "snad hasene yalandr" demilerdir.
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emrettikleri zaman, Yüce Allah'a isyan olan bir konuda onlara itaat etmeyin"

eklindedir.’

bnu'd-Durays Rabî' b. Enes'den bildirir: Önceki (bir kutsal) kitapta öyle

yazldr “Kii Allah'a isyan olan bir konuda birinin emrine itaat edilmesi

gerektiini düündüü sürece Allah onun amelini kabul etmez. Kii Allah’a

isyan etmeye raz olduu sürece de Allah amelini kabul etmez."

bn Ebî eybe’nin Haan (-1 Basri)'den bildirdiine göre Resûlullah (saMmu

ateyhi

"
Allah'a isyan konusunda hiç kimseye itaat yoktur" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Imrân b. Husayn'dan bildirir. Resûlullah'n (seyisim aleyhi rewiu:

"Allah'a isyan konusunda hiç kimseye itaat yoktur" buyurduunu iittim.
3

bn Ebî eybe, bn Sîrîn'den bildirir. Hz.Ömer bir vali tayin ettii zaman,

ahaliye okunmak üzere: “Sizlere kar adil olduu sürece emirlerini dinleyip

itaat edin!" diye bir ferman yazard.4

bn Ebî eybe, Hz.ömer'den bildirir: Banza organlar kesik Habeli bir

köle tayin edilse dahi ona itaat et! âyet sana zarar verirse sabret. Seni baz

eylerden mahrum braksa yine sabret. Ancak dinini eksiltecek olan bir eyi

yapman emrederse: “Dinimi eksilteceine kanm dökerim!" de.5

bn Ebî eybe, Ebû Süfyân’dan bildirir: bnu'z-Zübeyr bize bir hutbe verip

öyle dedi: “Nasl bir fitnenin içinde olduumuzu görüyorsunuz. Onun için

Yüce Allah'a itaat olan olan bir emir verdiimiz zaman bunu dinleyip itaat

etmeniz gerekir. Allah'a itaati içermeyen bir emir verdiimiz zaman ise

sizden buna itaat etme ve dinlemeyi isteme hakkmz yoktur."
6

1 bn Ebî eybe (12/543, 14/341, 342), Ahmed 18/182, 183 (11639), Ebû Ya'lâ (1349).

Feth'de (8/58) geçtii üzere bn Huzeyme, bn Hibbân (4558), Hâkim (3/630) ve Üsdu'l-

Kabe'de (4/87) geçtii üzere bn Mende.
2 bn Ebî eybe (12/546).

» bn Ebî eybe (12/545). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahtha'di (179, 180) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

4 bn Ebî eybe (12/545).

s bn Ebî eybe (12/544).

6 bn Ebî eybe (11/139, 140).
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Ibn Ebî eybe ve Tirmizî, Ümmü’i-Husayn el-Ahmesiyye’den bildirin Hz.

Peygamber'i [ujBHehu BByhi ««ta) giysisini koltuunun altna dolam bir ekilde

hutbe verirken: "Banza organlar kesik Habeli bir köle geçirilse dahi

Allah'n Kitab'na göre hükmettii sürece ona itaat edin" buyurduunu

iittim .

1

bn Ebî eybe, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir: "Yöneticinin Yüce Allah’n

indirdiklerine göre hükmetmesi ve emanetleri ehline teslim etmesi gerekir.

Bunu yapt zaman da Müslümanlann ona itaat etmeleri ve çanlanna

icabet etmeleri gerekir."
2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd; "Allah'a isyan

konusunda hiç kimseye itaat olmaz" demitir.
3

ibn Ebî eybe’nin Hz.Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiialiahu aleyhi «saiBm):

"Allah'a isyan konusunda hiç kimseye itaat yoktur" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Hz.Ali’den

bildirir Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «mim bir müfreze gönderdi. Balanna Ensâr'dan

birini komutan atad, askerlere de onun emirlerini dinleyip itaat etme emrini

verdi. Bir ara bir konuda komutan kzdrdklarnda, komutan: “Odun

toplayn!" dedi. Odun topladklannda: "Ate yakn!" emrini verdi. Atei

yaktklarnda da onlara: "Resûlullah {miloUoK aleyhi wdiem) bana itaati emretmedi

mi?" diye sordu. Askerler: "Evet, emretti” dediklerinde komutan: "O zaman

atee girin!" emrini verdi. Ancak askerler birbirlerine bakarak: "Zaten biz

(Cehennemdeki) ateten kurtulmak için Resûlullah’a (ssMatu aieyhi yesbIM

gelmitik!" dediler. Bunu duyan komutann öfkesi dindi ve ate söndürüldü.

Geri Hz. Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) döndüklerinde, olanlar ona anlattlar.

Bunun üzerine Resûlullah {saiiaiiahii aleyhi vaseiiem): "ayet atee girselerdi oradan asla

çkamazlard! Bilin ki itaat ancak iyi eylerde olur" buyurdu .

5

1 bn Ebî eybe (12/214) ve Tirmizî (1706). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-

Tirmizî, 1395).
1 bn Ebî eybe (12/213).

* bn Ebî eybe (12/543, 544).

4 bn Ebî eybe (12/543).

5 bn Ebî eybe (12/542), Ahmed 2/56 (622), Buhâri (4340), Müslim (1B40), Ebû Dâvud

(2625) ve Nesâî (8722).
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Taberânî, Haan (-s Basri)'den bildirir Ziyâd, Hakem b. Amr el-ifâri’yi

orduya komutan olarak atad. mrân b. Husayn onunla karlanca öyle

dedi: "Yanna neden geldiimi biliyor musun? Komutan kendisine: "Kalk ve

atee gir!” emrini vermesi üzerine atee girmek için hazrlanan ancak

sonradan vazgeçen kiinin durumu Hz. Peygamber'e Maiiahu aleyhi »eseiiemi

anlatldnda: "ayet atee girseydi Cehenneme girerdi. Allah'a iyar,

konusunda hiç kimseye itaat yoktur" buyurduunu hatrlyorsun deil mi?"

Hakem: "Evet, hatrlyorum" karln verince, mrân: "Sana bu hadisi

hatrlatmak istedim" dedi.’

Buhârî, Târih’de, Nesâî ve Beyhakî’nin uab’da Hâris el-E'arfden

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah’n bana emrettii be eyi ben de size emrediyorum. Bunlar cemaatten

ayrlmama, söz dinleme, emirlere itaat etme, hicret ve Allah yolunda cihaddr.

Cemaatten bir kar dahi ayrlan kii, tekrar dönene kadar boynundan slam

boyunduruunu çkarm olur."

1

Beyhakî'nin Mikdâm’dan bildirdiine göre Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur: "Banzdaki idarecilere itaat edin. Benim getirdiim dine uygun

size bir ey emrettikleri zaman bunun sevabn alrlar. Siz de bu emre itaat

etmenin sevabm alrsnz. Benim getirdiim dine uygun olmayan bir eyi

emrettikleri zaman bunun günah onlara olur. Bu emre itaat etmenin

günahndan da ben olursunuz. Yüce Allah’n huzuruna çktnzda:

«Rabbimiz! Burada hakszlk yaplmaz» dersiniz. Yüce Allah: «Evet, burada

hakszlk olmaz» karln verir. Siz: «Rabbimiz! Bize bir elçi gönderdin, biz

de senin iznin ve emrinle ona itaat ettik. Daha sonra bamza halifeler getirdin.

Yine senin iznin ve emnnle onlara itaat ettik. Bamza idareciler getirdin.

Bunlara da senin iznin ve emrinle onlara itaat ettik» dediiniz de Yüce Allah:

«Doru söylüyorsunuz! Onun için dine uygun olmayan emirlerinin günahlar

onlaradr ve siz bunun sorumluluundan berisiniz» buyurur."3

Ahmed ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Resûlullah Mdiahu aleyhi

vesellem): "Banza kalpten sevdiiniz ve gördüünüzde size huzur veren

1

Taberânî (3159). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha da (180) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

3
Buhârî (2/260), Nesâî, el-Kübrö (8866, 11349) ve Beyhakî (7494, lafz kendisinindir).

3 Beyhakî (7499), Sünen (8/158, 159). Elbânî, Zilâlu'l-Ccnne'dc (1048) ‘'sahih"
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yöneticiler gelecektir. Yine sevmediiniz ve gördüünüzde tüylerinizi diken

diken eden yöneticiler de gelecektir" buyurdu. Adamn biri: “Yâ Resûlallah!

Bunlarla savaalm m?” diye sorunca, Allah Resûlü Mailahu 3 eyh. «seiM: "Namaz

kldklar sürece hayr

"

karln verdi .

1

Beyhakî, Abdullah'tan bildirin Hz. Peygamber (saiiaikhu aleyhi vesefem):
"
Benden

sonra adam kayrma ve holanmadnz eylerle karlaacaksnz" buyurdu.

“Yâ Resûlallah! Böylesi bir durumda ne yapmamz emredersin?” diye

sorduumuzda:
"
Siz üzerinizde olan haklan ifa edin ve sizin olan eyleri

Allah'tan dileyin" karln verdi .

2

Ahmed, Ebû Zer'den bildirir: Resûlullah (siiaiiahu aleyhi veseiiem): "Benden sonra da

sizin banza yöneticiler geçecektir. Sakn banza geçen kiinin deerini

düürmeyin. Zira onun deerini düürmek isteyen kii slam boyunduruunu

boynundan çkarm olur. Yöneticide açt yaray tekrar kapatana -ki bunu zor

yapar- ve ona gerekli deeri verene kadar da tövbesi kabul görmez” buyurdu.

Allah Resûlü MaiiaKu aleyhi vaseiiem) üç eyden hiçbir zaman geri durmamamz

emretti. Bunlardan biri iyilii emretmektir. Dieri kötülükten nehyetmektir.

Bir dieri de insanlara sünnetleri öretmektir.

3

Ahmed, Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirir: Resûlullah'n (saMahu aleyhi nniiem):

"Müslümanlarn cemaatinden ayrlan ve yöneticinin deerini düüren kii,

Yüce Allah'n huzuruna çktnda bakacak bir yüzü olmaz

"

buyurduunu

iittim .

4

Beyhakî, $uab’da Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'tan bildirir: Resûlullah'n (sallanshj

aleyhi veseltem): "Yöneticiye sövmeyin! Zira yöneticiler Yüce Allah'n yeryüzündeki

gölgeleridir" buyurduunu iittim.
5

’ Ahmed 17/321, 322 (11224, lafz kendi sinindir) ve Beyhakî (7506). Müsned'in

muhakkikleri: "Hasen liayrihi hadistir" demilerdir.
1 Beyhakî (7522). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi’, 2301).

J Ahmed 35/364 (21460). Muhakkikleri: "Bunu Ebû Zer'den rivayet eden kiinin

mübhem kalmas dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.
4 Ahmed 38/319, 320 (23283). Muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.

5 Beyhakî (7372). Elbânî, es-Sibiletu'd-Dal/e'de (2264) hadisin çok zayf olduunu
söylemitir.
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bn Sa'd ve Beyhakî, Enes b. Mâlik'ten bildirin “Büyüklerimiz olan

Muhammed’in (saBatiehu aiayhi vESEiiem) ashab bize yöneticilere sövmememizi, onlan

aldatmamamz, onlara isyan etmememizi, Allah’tan korkup sabretmemizi,

zira kyametin yakn olduunu örettiler/"

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: “yi biri de olsa, kötü biri de

olsa insanlan ancak bir lider slah edebilir” dedi. Kendisine: “yi olan kiiyi

anladk da kötü biri nasl slah edecek?” diye sorulunca da u karl verdi:

“Yüce Allah, kötü bir yöneticiyle yollann güvenliini salar. Dümana kar
onunla savalr, onunla ganimet elde edilir, onunla hadler ikame edilir,

onunla haccedilir. Müslüman biri ölene kadar güven içinde onunla Allah’a

ibadet eder.”
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Herhangi bir hususta anlamazla

dütüünüz takdirde onu Allah ve Resûlü'ne arz edin ...”3 buyruunu

açklarken: “Alimler bir konuda ihtilafa dütükleri zaman Yüce Allah'n Kitab'

ile Resûlullah'n (saiiaiBhu aleyhi veeSem) sünnetine müracaat ederler” dedi ve:

"...Halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki sahibi kimselere

götürselerdi, onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne

olduunu bilirlerdi ...”
4
âyetini okudu .

5

bn Certr le bnu'l-Münzlr’ln bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Anlamazlk halinde Yüce Allah'n Kitab'na ve

Resûlullah'a (seHalIshu aleyhi vetellem) bavurulur. ReSÛlullah («allallahu aleyhi vessltem) vefat

etmise de sünnetine bavurulur.”6

bn Cerîr, Katâde ile SüddTden bunun benzerini zikreder.
7

’ Beyhakî (7507).
J
Beyhakî (7508).

3 Nisa Sur. 59
4 Nisâ Sur. 83
1 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 656), îbn Cerîr (7/185, 816), bnu'l-Münzir (1936) ve bn Ebî

Hatim 3/910 (5541, 5542).

‘ bn Cerîr (7/186) ve bnu'l-Münzir (1937).

7 bn Cerir (7/187).
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bn Cerîr ile bnu'l-MünzVin bildirdiine göre Katâde: cP^'3 dls
"

1

buyruunu açklarken: “Bu, sevap bakmndan daha güzel, sonuç olarak daha

hayrldr'’ demitir.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: buyruunu açklarken: “Bu, sevap ve mükafat

bakmndan daha güzeldir" demitir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî:

buyruunu açklarken: “Bu, sonuç bakmndan daha güzeldir" demitir.

6
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"Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn
ileri sürenleri görmedin mi? Tâufa inanmamalar
kendilerine emrolunduu halde, Tâufun önünde

muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlar büsbütün

saptrmak istiyor. Münafklara, «Allah'n indirdiine

(Kur'ân'a) ve Peygambere gelin» dendii zaman, onlarn

senden büsbütün uzaklatklarn görürsün. Kendi

iledikleri yüzünden balarna bir musibet geldii, sonra da

1

Nisa Sur. 59
J bn Cerîr (7/188) ve bnu'l-Münzir (1941).

3 Nisa Sur. 59
A bn Cerîr (7/188), bnu'l-Münzir (1940) ve bn Ebî Hâtim 3/990 (5545).

5 Nisa Sur. 59

‘ bn Cerîr (7/188) ve bn Ebî Hatim 3/990 (5546).
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«Biz iyilik etmek ve uzlatrmaktan baka bir ey
istememitik» diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri

zaman hâlleri nasl olur? Onlar, Allah'n kalplerindekini

bildii kimselerdir. Öyleyse onlara aldrma. Onlara öüt ver

ve onlara, kendileri hakknda etkili ve güzel söz söyle/'

(Nisa Sur. 60-63)

bn Ebî Hâtim ve Taberânî sahih bir senedle bn Abbâs’tan bildirin Ebû

Burde el-Eslemî, Yahudi'ler arasndaki anlamalar çözen bir kahind

.

Müslümanlardan bazlar yanna gelip anlamazlklarn çözmek istediklerinde

de: “Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn ileri

sürenleri görmedin mi? Tâut'a inanmamalar kendilerine emrolunduu

halde, Tâut'un önünde muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlar

büsbütün saptrmak istiyor. Münafklara, «Allah'n indirdiine (Kur'an'a) ve

Peygambere gelin» dendii zaman, onlarn senden büsbütün

uzaklatklarn görürsün. Kendi iledikleri yüzünden balarna bir musibet

geldii, sonra da «Biz iyilik etmek ve uzlatrmaktan baka bir ey
istememitik» diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman hâlleri nasl

olur?"
1

âyetleri nazil oldu .

2

bn shâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirin Tövbe

etmeden önce Cülâs b. es-Sâmit, Muattib b. Kueyr, Râfi’ b. Zeyd ve Beîr

Müslüman olduklarn söylerlerdi. Kavimlerinden Müslüman olan baz

kimseler aralannda bulunan bir sorundan dolay bunlarla Resûlullah'n (saUaHnh

aleyhi vtseiiem) huzurunda davalamak istediler. Ancak bunlar Cahiliye dönemindt 1

bu tür davalara bakan kahinlere gitmek istediler. Bunun üzerine: "Sana

indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn ileri sürenler;

görmedin mi? Tâut'a inanmamalar kendilerine emrolunduu halde,

Tâut'un önünde muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlar;

büsbütün saptrmak istiyor"5 âyeti nazil oldu/

1

Nisâ Sur. 60-62
J bn Eb! Hâtim 3/991 (5547) ve Taberânî (12045). îbn Hacer, el-lsâbe'de (7/38): "snad

ceyyiddir" demitir.
3 Nisâ Sur. 60
4 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/526) ve bnu'l-Münzir (1944, 1947).
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bn Cerîr ile bnu'l-Münzir, a’bî'den bildirir: Yahudilerden bir adam ile

münafklardan (baka bir lafzda: Müslüman olduunu iddia eden) bir adam

arasnda bir husumet vard. Yahudî dier adam Hz. Peygamberin (»IIbUiu aleyhi

ve seliem) huzurunda davalamak için çard; çünkü Allah Resûlü’nün (ssiieiiahu aleyhi

vesdiem) hüküm verme konusunda rüvet almadn biliyordu. Dier adam ise

Yahudi'lerin davalarda rüvet aldklarn bildii için onu Yahudi birinin

huzurunda davalamaya çard. Sonrasnda Cüheyne kabilesinden bir

kahinin yannda davalamak üzere anlatlar. Bunun üzerine: "Sana

indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn ileri sürenleri

görmedin mi? Tâut'a inanmamalar kendilerine emrolunduu halde,

Tâufun önünde muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlan

büsbütün saptrmak istiyor... Hayr! Rabbine andolsun ki onlar, aralarnda

çkan çekimeli ilerde seni hakem yapp, sonra da verdiin hükme,

içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir teslimiyetle boyun emedikçe

iman etmi olmazlar"
1

âyetleri nazil oldu.
2

bn Cerîr, Süleymân et-Teymî'den bildirir. Hadramî'nin dediine göre

Yahudilerden bir adam Müslüman oldu. Bu adamn baka bir Yahudi ile de bir

hak konusunda husumeti vard. Yahudi olan kii: “Allah'n Peygamberine

gidelim" deyince, Müslüman olmu kii Hz. Peygamberin (saiiaiisim aleyhi veseiiem),

aleyhinde hüküm vereceini anlad ve gitmeyi kabul etmedi. Sonrasnda

kahin olan bir adamn yanna gidip davalatlar. Bunun üzerine: "Sana

indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn ileri sürenleri

görmedin mi? Tâut'a inanmamalar kendilerine emrolunduu halde,

Tâut'un önünde muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlan

büsbütün saptrmak istiyor"
3
âyeti nazil oldu.*

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirir: “Bize bildirilene göre bu

âyet, aralannda bir husumet olan Yahudi bir adamla Ensârîdan bir adam

hakknda nazil oldu. Bunlar Resûlullah' (saiaiiahu aleyhi «sBiiem) brakp Medine'de

bulunan bir kahinin yannda davalatlar. Bunun üzerine bu âyetle Yüce Allah

onlan knamtr. Yine bize bildirilene göre Yahudi olan kii Ensâr'dan olan

1

Nisa Sur. 60-65
2 bn Cerîr (7/189, 190) ve bnu'l-Münzir (1942, 1945).

3 Nisa Sur. 60

* bn Cerîr (7/190, 191).



496
-fg Nisâ Sûresi &

kiiyi Hz. Peygamber'in (»Raiilu ei«yhi yaaiim) huzurunda davalamaya çanyordu;

zira Allah Resûlü'nün (ulMahu aleyhi «aaiM hakszlk yapmayacan biliyordu.

Ancak Müslüman olduunu söyleyen ve Ensâridan olan kii bunu kabul

etmiyordu. Bunun üzerine Yüce Allah iittiiniz gibi bu âyeti indirmi ve

Müslüman olduunu iddia eden kii ile Ehl-i Kitab'dan olan kiiyi bu konuda

knamtr."’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’n bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarker

öyle demitin Yahudilerden bazlan Müslüman olmutu. Bunlardan bazlar

da münafkt. Cahiliye döneminde Nadîr oullanndan biri Kurayza

ogullanndan birini öldürdüü zaman ksas uygulanr ve öldüren ki:

öldürülürdü. Kurayza oullarndan biri Nadîr oullarndan birini öldürdüü

zaman ise ksas uygulanmaz, bunun verine diyet olarak altm vesk hurma

verilirdi. Kurayza ve Nadîr oullanndan bazlan Müslüman olduktan sonra

Nadîr oullanndan birisi Kurayza oullanndan birini öldürdü. Davalamak

üzere de Hz. Peygamber'e (»iiMu rityH «aikm) geldiler. Nadîr oullanndan biri:

"Yâ Resûlallah! Cahiliye döneminde böylesi durumlarda onlara diyet öderdik.

imdi de diyeti vermek istiyoruz” deyince, Kurayza oullan: "Olmaz! Zira

hem soy, hem de dinde biz sizin kardelerinizi ve kanmz da kannz

deerindedir. Cahiliye döneminde böylesi durumlarda bize diyet ödemeniz

bizden daha güçlü olduunuz içindi. Ancak Yüce Allah slam' gönderdi”

karln verdiler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Orada onlara cana can, göze göz, buruna

burun, kulaa kulak, die dile ve yaralara karlkl ödeme yazdk. Kim

hakkndan vazgeçerse bu, onun günahlarna keffaret olur. Allah'n

indirdii le hükmetmeyenler, ite onlar zalimlerdir
"3

âyetini indirerek

Yahudi’lerin birbirlerine kar bu tutumlann knad. Yüce Allah yine Nadîr

oullanndan olan kiinin: "Cahiliye döneminde böylesi durumlarda onlara

diyet olarak altm vesk hurma öderdik. Biz ksas olarak onlardan katili

öldürür, ancak onlar öldüremezdi” demesini de knayarak: "Onlar hâlâ

cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar..."3 âyetini indirdi. Dava sonunda

Nadîr oullanndan olan katil ksas olarak öldürüldü.

' bn Cerîr (7/191).
1 Mâide Sur. 45
} Mâide Sur. 50



Âyet: 60-63 497

Nadîr oullan ile Kurayza oullan birbirlerine kar övünmeye baladlar.

Nadir oullan: "Biz Allah'a sizden daha yaknz" derken, Kurayza oullan:

"Biz sizden daha üstünüz" demeye baladlar. Sonra Medine'de kahin Ebû

Burde el-Eslemî'nin yanna girdiler. Kurayza ve Nadir oullarndan olan

münafklar "Ebû Burde'nin yanna gidip bu konuda bize hüküm vermesini

isteyelim" derken, Kurayza ve Nadîr oullanndan Müslüman olanlar ise:

"Hayr! Hz. Peygamber'e (tdieUshu aleyhi nafan) gidelim, hükmü o versin" dediler.

Fakat Münafklar kabul etmediler ve Ebû Burde’nin yanna gittiler. Durumu

anlatp hüküm vermesini istediklerinde, Ebû Burde: “Buna karlk bana

vereceiniz lokmay (rüveti) büyük tutun" dedi. Münafklar: "Sana on vesk

(yiyecek) veririz” karln verdiler. Ebû Burde: "Hayr! Diyet kadar olan yüz

vesk vereceksiniz. Zira Nadir oullarnn lehine hüküm versem Kurayza

oullarnn beni öldürmesinden, Kurayza oullarnn lehine hüküm versem

Nadîr oullarnn beni öldürmesinden korkanm" dedi; ancak on veskten daha

fazla vermeyi kabul etmediler. O da hüküm vermeyi kabul etmedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Sana indirilene ve senden önce indirilenlere

inandklarn ileri sürenleri görmedin mi? Tâut'a inanmamalar

kendilerine emrolunduu halde, Tâut'un önünde muhakemelemek

istiyorlar. Halbuki eytan onlar büsbütün saptrmak istiyor... Hayrl

Rabbine andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde seni hakem

yapp, sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam

bir teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar'' âyetlerini indirdi
1

bn Cerîr ile ibn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Tâut’un önünde muhakemelemek istiyorlar..."3 buyruunu

açklarken öyle demitir: Tâut, Yahudilerden Ka’b b. el-Eref adnda

birisidir. Yahudiler aralannda hüküm vermek üzere Yüce Allah'n

indirdiklerine ve Allah Resûlü’ne çarldklar vakit: "Biz Ka’b'n huzurunda

sîzlerle davalarz" derlerdi. "...Tâut’un önünde muhakemelemek

istiyorlar..."
4 buyruu da bu anlamdadr .

5

’ Nisâ Sur. 60-65

’ bn Cerîr (7/193) ve bn Ebî Hatim 3/991, 992 (5549, lafz kendisinindir).

3 Nisâ Sur. 60
* Nisâ Sur. 60
5 bn Cerîr (7/193, lafz kendisinindir) ve bn Ebî Hatim 3/975, 992 (5450, 5452).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle demitir: Münafklardan bir adam ile

Yahudilerden bir adam bir konuda anlamazla dütüler. Münafk olan kii:

"Hüküm vermesi için Ka’b b. el-Erefe gidelim” derken Yahudi olan kii:

"Peygambere (sailaiiahu aleyhi vesilem) gidelim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana

indirilene ve senden önce indirilenlere inandklarn ileri sürenleri

görmedin mi? Tâut'a inanmamalar kendilerine emrolunduu halde.

Tâut'un önünde muhakemelemek istiyorlar. Halbuki eytan onlar

büsbütün saptrmak istiyor
"

1

âyetini indirdi/

bn Cerîr, Rabî' b. Enes'ten bildirir: Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi vese'iemi

ashabndan iki adamn arasnda husumet vard. Bunlardan biri mümin, biri de

münafk idi. Mümin olan, davalamak için dierini Peyagmberimize (sallaliahu Beyh

»esnllem) çannca, münafk olan kii hüküm vermesi için mümini Ka’b b. el-

Eref’e çard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Münafklara, «Allah'n

indirdiine (Kufan'a) ve Peygambere gelin» dendii zaman, onlarn

senden büsbütün uzaklatklarn görürsün"3 âyetini indirdi .

4

Sa’lebî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana indirilene ve senden önce

indirilenlere inandklarn ileri sürenleri görmedin mi ..."5 âyetini açklarken

öyle demitir: Âyet münafklardan Bir adnda birisi hakknda nazil oldu. Bu

adam Yahudi bir adamla hasm oldu. Yahudi bunu hüküm vermesi için Hz.

Peygamber'eissiialBhuBEyhiYESEEm) çannca, münafk onu Ka'b b. el-Erefe çard
Daha sonra Hz. Peygamberin (sallaliahu aleyhi yeseIM huzurunda davalatlar. Allah.

Resulü de Yahudinin lehine hükmü verdi. Ancak münafk bu hükme raz

olmad ve: "Gel Ömer b. el-Hattâb’n yanna gidip hüküm vermesin

isteyelim" dedi. Gittiklerinde Yahudi olan kii Ömer'e: "Resûlullah Maiiahu aleyhi

veseJiem) bu konuda hükmü verdi, ancak adam raz olmad” deyince, Ömer

münafk adama: "Doru mu söylüyor?” diye sordu. Münafk: "Evet!'

karln verince, Ömer: "O zaman tekrar yannza çkana kadar burada

bekleyin” dedi. Ömer içeri girip klcn ald ve çkp münafn boynunu vurdu

1

Nisa Sur. 60
1 bn Cerîr (7/193, 194, lafz kendisinindir), bnu'l-Münzir (1943) ve bn Ebî Hâtir

3/991 (5548).

3 Nisa Sur. 61

4 bn Cerîr (7/194).

5 Nisâ Sur. 60
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Adam ölünce de Ömer: "Yüce Allah'n ve Resulünün hükmüne raz olmayan

kii hakknda hükmüm budur!” dedi. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu.
1

bn Ceririin bildirdiine göre Dahhâk: "...Tâut'un önünde

muhakemelemek istiyorlar..."
2 buyruunu açklarken: "Burada tauttan

kast Ka'b b. el-Eref'tir” demitir. 3

bnu’l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: "Taut, insan suretinde bir eytandr,

insanlar onun yannda muhakemeleirler ve ilerini ona teslim ederler."
4

bn Ebî Hatim, Vehb b. Münebbih'ten bildirin Câbir b. Abdillah'a

yanlarnda muhakemeleilen tautlan sorduumda öyle dedi: "Cüheyne

kabilesinde bir tane, Elem kabilesinde bir tane, Hilâl kabilesinde bir tane ve

her kabilede bir tane vardr. Bunlar eytandan ilham alan kahinlerdir."
5

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Münafklara,

«Allah'n indirdiine (Kurian'a) ve Peygambere gelin» dendii zaman..."
6

âyetini açklarken: "Müslüman biri Yahudi olan hasmn davalamak için

Resûlullah’a (uiiaibhu aleyhi «selimi davet etmiti" demitir.

7

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Atâ: "1S3 abi buyruunu

açklarken:

"

Sudûd. ifadesi, yüz çevirme anlamndadr1
’ demitir.

9

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “Kendi iledikleri yüzünden

balarna bir musibet geldii zaman..."'
0
âyetini açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah bunlarn bana gelecekleri ve yapacaklarn önceden haber verip

açklamtr."
11

1

Zeylaî, Tahrîcu Ahâdisi’l-Keâfda (1/330) geçtii üzere Sa'Jebî.

I Nisa Sur. 60
3 bn Cerîr (7/195).

4 bnul-Münzir (1946).

5 bn Ebî Hatim 3/976 (5452).
6
Nisa Sur. 61

7 bn Cerîr (7/196) ve bnu l-Münzir (1948).

* Nisa Sur. 61

9 bnu'l-Münzir (1949).
10
Nisa Sur. 62

II

bnu’l-Münzir (1950).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “...Balarna bir musibet

geldii zaman..."’ âyetini açklarken öyle demitir: “Kendi yaptklanndan

dolay balarna bir musibet gelmesidir. Yüce Allah bu yönde olanian ile

olacaklan Hz. Peygamber'e (»lsHhu Bintu vetelem] haber vermi ve: “Sana

geldiklerinde onlara etkili sözler söyle” demitir."
2

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kendi iledikleri

yüzünden balarna bir musibet geldii zaman ..." 3 âyetini açklarken: "Bu

musibet, münafk olmalannn ve Allah'n hükmüne raz olmamalarnn

karldr" demitir.4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "...Öyleyse onlara

aldrma..."

5

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah burada Hz.

Peygamber'e («ÜBiahuaierii «reilan), kendilerine etkili ve güzel söz söyledikten sonra

onlara aldrmasn da söylemitir.”
5

M jij ^Uaiî J & llLijî Uj
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"Biz her peygamberi srf, Allah'n izni ile itaat edilmek

özere gönderdik. Eer onlar kendilerine zulmettikleri

zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarnn
balamasn dileseler ve Peygamber de onlara balama
dileseydi, elbette Allah' tövbeleri çok kabul edici ve çok

merhametli bulacaklard." (Ni*.» Sur. tu)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz her

peygamberi srf, Allah'n izni ile itaat edilmek üzere gönderdik ..."7 âyetini

1

Nisâ Sur. 62
1 bn Ebî Hatim 3/992 (5554).

5 Nisa Sur. 62
4 rbn Ebî Hatim 3/992 (5553).

s Nisâ Sur. 63
b bnul-Münzir (1951).

7 Nisâ Sur. 64
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açklarken öyle demitir: “Allah’n da izni ile insanlann peygamberlere

itaatleri farzdr. Hiç kimse de Allah'n izni olmadan onlara itaat edemez."'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Eer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan

günahlarnn balamasn dileseler ve Peygamber de onlara balama
dileseydi, elbette Allah' tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli

bulacaklard"
2 buyruunu açklarken: "Burada söz konusu kiiler, Ka'b b. el-

Erefe gidip muhakeme olan Yahudiyle müslümandr” demitir. 3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir stifar, biri

sözle, biri de amelle olmak üzere iki ekilde olur. Sözle istifar konusunda

Yüce Allah: "...Eer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de

Allah'tan günahlarnn balamasn dileseler ve Peygamber de onlara

balama dileseydi, elbette Allah' tövbeleri çok kabul edici ve çok

merhametli bulacaklard"4 buyurur. Amel ile istifar konusunda ise: "Oysa

sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi. Balanma
dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir"5 buyurmutur. Yüce Allah

bu âyetle balanmay gerektiren amelde bulunmay kastetmitir. Bana

bildirilene göre dier dinlerden olan ve Müslüman olduunu söyleyen baz

kimseler, dilleriyle balanma dilemelerine ramen Cehenneme

gireceklerdir.
6

ur* ^ p i UJ Ü J±- öjifjj V dsjj Su

"Hayr! Rabbine andolsun kî onlar, aralarnda çkan
çekimeli ilerde seni hakem yapp, sonra da verdiin
hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir

teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar."
(NiÂ Sur. 65)

1 bn Cerîr (7/197) ve bnu’l-Münzir (1952).
2
Nisa Sur. 64

3 bn Cerîr (7/199, 200), bnu’l-Münzir (1954) ve bn Ebî Hatim 3/993 (5556).

4 Nisâ Sur. 64
5 Enfâl Sur. 33
6 bnu'l-Münzir (1955) ve bn Ebî Hâtim 3/993 (5557), 5/1692.
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Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, ibn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, fbn Ebî Hatim, bn Hibbân

ve Beyhakî, Zührî vastasyla Urve b. ez-Zübeyr'den o da Abdullah b. ez-

Zübeyr'den bildirir: Zübeyr b. el-Avvâm, Ensâr'dan olan ve Bedir savara

katlan biriyle kayalklardan akan bir su kanal konusunda Resûlullah’n (saiiaiuhu

aleyhi resellem) huzurunda davalat. Her ikisi de bu kanaldan hurmalklarn

suluyordu. Ensâr’dan olan adam: “Suyu brak ben de hurmalm sulayaym

"

deyince, Zübeyr suyu brakmay kabul etmedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi meiiem): "Ey
Zübeyr! Önce sen hurmalm sula, sonra da suyu brak" buyurunca, Ensarl

kzd ve: “Yâ Resûlallah! Halan olu olduu için mi bu hükmü verdin?" dedi.

Bu söz üzerine Resûlullah'n (salbiiehu aleyhi veseiiem) yüzünün rengi deiti ve: "Ey

Zübeyr! Hurmaln sula, sonra suyun önünü kapat aaçlarn köklerine kadar

yükselsin. Ardndan suyu komuna brak" buyurdu. Bu ekilde Resûlullah

Maiiahu aleyhi veseiiem) Zübeyr'e hakkn tam olarak verdi. Oysa öncesinde hem

Zübeyr, hem de Ensarl olan adam için uygun olacak ekilde hüküm vermiti.

Ensarl bu ekilde konuunca da Resûlullah isaiyiBhu aleyhi veseiiem) Zübeyr'e hakkn

sonuna kadar kullanmas yönünde açk hükmünü verdi. Bundan dolay

Zübeyr: "Hayr! Rabbine andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli

ilerde seni hakem yapp, sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt

duymakszn, tam bir teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar
"1

âyeti sanyorum bu konuda nazil oldu” demitir.2

Humeydî, Müsned’de, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve Taberânî, M. cl-Kebîr*de Ümmü Seleme’den bildirir: Zübeyr bir

adamla Resûlullah'n (saiiaiiehu aleyhi vesellem) huzurunda davalat. Allah Resulü (sbIIbMiIu

aleyhi vesellem), Zübeyr'in lehine hüküm verince dier adam: “Halas olu olduu

için onun lehine hüküm verdi" demeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Hayr! Rabbine andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde seni

hakem yapp, sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt

’ Nisâ Sur. 65
1 Ahmed 26/40, 41 (16116), Abd b. Humeyd, el-Muntehab (518), Buhârî (2359, 2360),

Müslim (2357), Ebû Dâvud (3637), Tirmizî (1363, 3027), Nesâî (5422, 5431), bn Mâce (15,

2480), bn Cerîr (7/201, 202, lafz kendisinindir), bnu'l-Münzir (1957), bn Ebî Hatim

3/993, 994 (5558), bn Hibbân (24) ve Beyhakî (6/153, 10/106).
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duymakszn, tam bir teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar"'

âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Hayr! Rabbine

andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde seni hakem yapp,

sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir

teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar*3 âyetini açklarken

öyle demitin “Zübeyr b. el-Avvâm ile Hâtib b. Belta'a hakknda nazil oldu.

Sulama konusunda Hz. Peygamber’in (ssUiahu aleyhi nniiem) huzurunda davalanca

Allah Resulü önce bahçesi üst tarafta olan kiinin, ondan sonra da altta olan

kiinin sulamasna hüküm verdi.”
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Hayr! Rabbine andolsun ki

onlar, aralarnda çkan çekimeli lerde seni hakem yapp, sonra da

verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir teslimiyetle

boyun emedikçe iman etmi olmazlar*5
âyetini açklarken: "Yahudi'ler

hakknda nazil oldu” demitir.

6

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hayr! Rabbine

andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde seni hakem yapp,

sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir

teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar
*7

âyetini açklarken

öyle der: "Ka'b b. el-Eref'in yannda muhakemeleen Yahudiyle Müslüman

biri hakknda nazil oldu .”8

bn Cerîr de a’bî’den aynsn zikreder ancak Ka'b yerine kahin ifadesini

kullanr .

9

1

Nisâ Sur. 65
3 Humeydî (300), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 660), bn Cerîr (7/203), Ibm’l-Münzir (1958)

ve Taberânî 23/294, 295 (652).

3 Nisâ Sur. 65

" bn Ebî Hatim 3/994 (5559).

5 Nisâ Sur. 65
6 bn Ebî Hatim 3/995 (5561).

1 Nisâ Sur. 65

* bn Cerîr (7/204) ve bnu'l-Münzir (1954).

’ bn Cerîr (7/204).
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Lehfa vastasyla Ebu'l-Esved'den

bildirir: ki adam Resûlullah'n (saliellehu aleyhi veselM huzurunda davalatlar. Allah

Resulü (salisilata aleyhi yesailem) aralannda hüküm verdikten sonra aleyhinde hükün

verilen kii: "Davay bir daha görmek için bizi Ömer b. el-Hattâb'a gönder"

dedi. Resûlullah(aWahuateyWmEüBffl)de: "Tamam, Ömer'e gidin" buyurdu. Ömer'in

yanna gittiklerinde lehine hüküm verilen kii: "Ey Ömer] Resûlullah isaMata air-h

vBBelleiT) benim lehime hükmü verdi. Bu adam ise davay bir daha görmek için

ondan bizi sana göndermemizi istedi" dedi. Ömer adama: "Öyle mi?" diye

sorunca, adam: "Evet!" karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Yannza geri

çkp hüküm verene kadar siz burada bekleyin “dedi ve içerden ald klcyla

yanlarna çkt. "Bizi Ömer'e gönder" diyen adam klcyla öldürdü, dier

adam da kaçp Resûlullah'a (uluttu aleyhi nadlem) gitti. "Yâ Resûlallah! Ömer

benimle birlikte giden adam öldürdü. Vallahi yetiebilseydi beni de

öldürecekti" dedi. Resûlullah (salisilata aleyhi »eseiiem) de: "Ömer'in müminleri

öldürmeye kalkacan düünmüyordum" karln verdi. "Hayr! Rabbine

andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde seni hakem yapp,

sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt duymakszn, tam bir

teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar"’ âyeti nazil olunca da

öldürülen adamn kann heder sayd ve Ömer beraat etti. Ancak Yüce Allah

böylesi bir olayn tekrarlanmamas ve adet haline dönümemesi için: "Eer

biz onlara, "Hayatlarnz feda edin veya yurtlarnzdan çkn" diye yazm
olsaydk, içlerinden pek az hariç, bunu yapmazlard. Eer kendilerine

verilen öütleri tutsalard, elbette haklarnda hem daha hayrl, hem de

(imanlarn) daha çok pekitirici olurdu
"

1

âyetini indirdi .
3

Hafz Duhaym, Te/sfr'de Utbe b. Damra'dan, o da babasndan bildirir: ki

adam Hz. Peygamber'in (saUaliahu aleyhi veseiiem) huzurunda davalatlar. Allah Resulü

(salisilata aleyhi veseiiem) hakl olan kiinin lehine hükmü verdi. Ancak dier kii: “Bu

hükmü kabul etmem" dedi. Lehine hüküm verilen adam: "Peki, ne

istiyorsun?" diye sorunca: "Ebû Bekr es-Sddîk'in yannda davalamak

istiyorum" karln verdi. Ancak Ebû Bekr de Hz. Peygamber'in (sBiaifahu aieta

vesBiM verdii hükmün aynsn verdi. Adam yine: "Kabul etmem" deyince bu

sefer Ömer'in yanna geldiler. Ömer olanlan örenince evine girip elinde

1

Nisa Sur. 65
3

Nisâ Sur. 66
3 bn Ebî Hâtim 3/994 (5560) ve bn Kesir, Tejsî/de (2/308) geçtii üzere bn Merdûye-
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klcyla çkt ve hükme raz olmayan adam öldürdü. Bunun üzerine Yüce

Allah: “Hayr! Rabbine andolsun ki onlar, aralarnda çkan çekimeli ilerde

seni hakem yapp, sonra da verdiin hükme, içlerinde hiçbir sknt

duymakszn, tam bir teslimiyetle boyun emedikçe iman etmi olmazlar
"1

âyetini indirdi .

2

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûröe Mekhûl'den bildirir: Münafklardan

bir adam ile Müslümanlardan bir adamn arasnda bir konuda anlamazlk

vard. Resûlullah'n («irfiu bMii matem) yanna geldiklerinde Allah Resulü

münafn aleyhinde hüküm verdi. Yeniden davalamak üzere Ebû Bekr'e

gittiklerinde: "Resûlullah'n (seiiaiiahu Bieyt* veseiiem) verdii hükme raz olmayanlann

davasna bakacak deilim!" karln verdi. Ömer’in yanna gidip durumu

anlattklannda Ömer: "Acele etmeyin, bir içeri girip çkaym" dedi. çeri girip

klcn ald ve çkp münaf öldürdü. Sonra da: "Resûlullah'n (saiiaiiahu Bieyh» meiM

hükmüne raz olmayan kii hakkndaki hükmüm böyledir” dedi. Olayn

ardndan Cebrâil, Resûlullah’a (*aflBiia>u aJeyhi vaseiien) geldi ve: "Ömer adam öldürdü.

Yüce Allah da Ömer’in diliyle hak ile batl ayrd" dedi. Bundan dolaydr ki

Ömer'e (hak ile batl ayran anlamnda) “Faruk” denilirdi .

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, Ibn Abbâs’a: "

buyruunun anlam ne?" diye sorunca, bn Abâs: “Anlamazla dütükleri

konularda, anlamndadr” dedi. Nâfi’: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi ki?”

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. Züheyr’in:

“Ne zaman bir topluluk anlamazla düse, ileri gelenler

Bunu bi2 Aallederiz, derler ve adaletle razt ededer
”
dediini itmedinm?"5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: ifadesini: "üphe" eklinde açklamtr.
7

’ Nisa Sur. 65
1 bn Kesir, Tefsîr'de (2/308) geçtii üzere Duhaym.
5 Hakîm et-Tirmizî (1/231, 232).

* Nisâ Sur. 65
5 Mesâilu Nâfi’ b. el-Ezrak (267).

6 Nisâ Sur. 65
7 bn Cerîr (7/201), bnu'l-Münzir (1964) ve bn Ebî Hatim 3/995 (5562).
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bn Cerîr ile bnu'l-Münzirln bildirdiine göre Dahhâk: ifadesin':

"Kötü, günah” eklinde açklamtr .

2

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Bu âyet nazil olduu zaman sulama

konusunda Zübeyr'in hasm ve Ensâr'dan biri olan kii: "Bu hükme raz

oldum” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudri gusletmenin ancak

meninin çkmasyla olaca konusunda Ensâr’dan olanlarla tartyordu.

Onlara: "Sizin dediiniz eyin dier ashabn da dedii gibi olduunu

bilseydim böylesi bir durumda ykanmaz mydm?” diye sorunca: "Tabi ki,

ama vallahi Resûlullah'n (saMahu aie^ mailem) hüküm verdii bir konuda içinde bir

üphe ve sknt kalmasn diye söylüyoruz” dediler.
1

Sf| SJjÛ U fSjL* jt j£\ ö\ HiS' ti jJj

IL: ^ <> U pil jij pii*

"Eer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlannzdan çkn,
dîye emretmi olsaydk, içlerinden pek az müstesna, bunu

yapmazlard. Eer kendilerine verilen öüdü yerine

getirselerdi, onlar için hem daha hayrl, hem de

(imanlarn) daha pekitiriri olurdu." (Niû Sur. 00)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhicl:

"Eer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi

olsaydk, içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ...”3 âyetini

açklarken öyle demitir: “Bunlar Yahudiler ve Araplardr. Mûsa'nn (aie^cM

arkadalarna bçaklarla birbirlerini öldürme emredildii gibi bunlara da

birbirlerini öldürmelerini veya yurtlarndan çkmalan emredilseydi bunu pe<

az yapard .”6

1

Nisâ Sur. 65
1 bn Cerîr (7/201) ve bnu'l-Münzir (1962).

3 bnu'l-Münzir (1965).

4 bnu'l-Münzir (1960).

5 Nisâ Sur. 66
6
tbn Cerîr (7/206) ve bn Ebî Hatim 3/995 (5563).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süfyân: "Eer onlara,

kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi olsaydk,

içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ..."
1

âyetini açklarken öyle

demitir: "Sâbit b. Kays b. emmâs hakknda nazil oldu. Onun hakknda nazil

olan dier bir âyet de: "...Hasat günü de hakkn (öürünü) verin, fakat israf

etmeyin ..."
1
âyetidir.*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: Sâbit b. Kays b. emmâs ile Vahudilerden bir adam karlkl

övünmeye baladlar. Yahudi: "Yüce Allah birbirimizi öldürmeyi emredince

birbirimizi öldürdük” deyince, Sâbit: "Vallahi, Allah bize de birbirimizi

öldürmeyi emretseydi biz de öldürürdük” karln verdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Eer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye

emretmi olsaydk, içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard. Eer
kendilerine verilen öüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayrl

hem de (imanlarn) daha pekitirici olurdu"4 âyetini indirdi .

5

bn Cerîr, Ebû shâk e-a’bî’den bildirir: "Eer onlara, kendinizi Öldürün

yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi olsaydk, içlerinden pek az

müstesna, bunu yapmazlard ...*
6
âyeti nazil olduunda adamn biri: "âyet

bize böylesi bir emir verilirse yaparz. Ancak bizi afiyette klan Allah’a

hamdolsun” dedi. Hz. Peygamber (saiialishu aiayhi veseiiem) bunu duyunca:

"Ümmetimden öyle kiiler var ki kalplerindeki iman, yüce dalardan daha

salamdr" buyurdu .

7

bnu'l-Münzir, isrâil vastasyla Ebû shâk'tan, o da Zeyd b. Hasan’dan

bildirir: "Eer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye

emretmi olsaydk, içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ...*
8

âyeti nazil olduu zaman Ensâr'dan bazlan: "Vallahi Yüce Allah böyle bir eyi

bize emretse bu emri yerine getirirdik. Ancak bizi böylesi bir eyden afiyette

’ Nisa Sur. 66
3 En'âm Sur. 141

3 bnu'l-Münzir (1968).

* Nisâ Sur. 66
5 bn Cerîr (7/206, 207) ve bn Ebî Hâlim 3/996 (5368).
6
Nisâ Sur. 66

7 bn Cerîr (7/207).

8
Nisâ Sur. 66



50B
-31 Nisa Sûresi &

klan Allah'a hamdolsun. Bizi afiyette klan Allah'a hamdolsun'' dediler.

Resûlullah (sailaNahu aleyhi vesellem) de: "man, Ensâr'dan olanlarn kalbinde yüce

dalardan daha salam bir ekilde yerlemitir" buyurdu.

1

bn Ebî Hâtim, Hiâm vastasyla Haan (-1 Basrî)'den bildirir: "Eer onlara,

kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi olsaydk,

içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ..."
3

âyeti nazil olduu

zaman ashâbdan bazlan: "Rabbimiz böyle bir eyi bize emretse bu emri

yerine getirirdik" dediler. Hz. Peygamber (dinili aieytu ««im bu dediklerini

iitince: "man, sahiplerinin kalbinde yüce dalardan daha salam bir ekilde

yerlemitir" buyurdu.3

bn Ebî Hatim, Âmir b. Abdllah b. ez-Zübeyr'den bildirir: "Eer onlara,

kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi olsaydk,

içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ..."
4

âyeti nazil olduu

zaman Hz.Ebu Bekr: "Yi Resûlallah! Kendimi öldürememi emretmen halinde

bunu yaparm!" dedi. Allah Resulü de (saiiaiiahu aleyhi veaeUerr): "Doru söylüyorsun ey

Ebû Bekr!" karln verdi.5

bn Ebî Hâtim, urayh b. Ubeyd’den bildirir: Resûlullah (uiiaiiahu aW» ««11™):

"Eer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarnzdan çkn, diye emretmi

olsaydk, içlerinden pek az müstesna, bunu yapmazlard ..."
6

âyetini

okuduktan sonra eliyle Abdullah b. Revâha'ya iaret ederek: "ayet Yice

Allah öylesi bir emir verecek olsa bunu yerine getirecek aznln içinde bu da

olur" buyurdu.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân bu âyeti açklarken öyle

demitin Hz. Peygamber (nMato aleyhi restiiBm):
"
Böylesi bir emir verilecek olsa bunu

1 bnu'l-Münzbr (1966).

1
Nisa Sur. 66

5 bn Ebî Hâtim 3/995 (5565).

4 Nisa Sur. 66

5 bn Ebî Hâtim 3/995 (5566).

6 Nisâ Sur. 66
7 bn Ebî Hâtim 3/995 (5564).
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yerine getirecek aznln içinde bn Ümmü Abd (Abdullah b. Mes'ûd) da olur"

buyurmutur.

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mükâti! b. Hayyân bu âyeti açklarken:

“Abdullah b. Mes'ûd böylesi bir emir verilmesi halinde kendini öldürecek

kiilerden biridir" demitir/

bnu'l-Münzir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre krime: “Abdullah b.

Mes'ûd ve Ammâr b. Yâsir bu emri yerine getirecek aznln içindedirler"

demitir .
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “liis Üli
”4

buyruunu: “manlarn tasdik edici... " olarak açklamtr.

5

Ö^ yt f-p* ^ jiJi £• LldjÜ Û\ ^j

UJi> û\j Jj #\

"Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, ite onlar,

Allah'n kendilerine nimet verdii peygamberlerle,

sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar
ne güzel arkadatr. Bu lütuf Allah'tandr. Hakkyla bilen

olarak Allah yeter." (N»â Sur. 69 . 70)

Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Hilye’de ve Diyâ el-Makdisî, Sifatu'l-

Cenne’de, Hz. Âie’den bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber'e (saiiailahu aleyhi vetellem)

geldi ve öyle dedi: “Yâ Resûlallah! Seni kendimden ve çocuklarmdan daha

fazla seviyorum. Evimdeyken aklma düüyor ve gelip seni görmeden

edemiyorum. Ancak herkesin de öleceini hatrladmda, sen ölünce

Cennete girip Peygamberlerin yannda olacaksn. Ben öldüümde ise

Cennete girmem halinde senin görememekten korkuyorum." Hz.

1 bn Ebî Hatim 3/996 (5567).
1 bnu'l-Münzir (1969).

3 bnu'l-Münzir (1970) ve bn Asikir (43/377).
* Nisa Sur. 66
5 bn Cerîr (7/209) ve bn Ebî Hatim 3/996 (5569).
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Peygamber (riUiahu sfeyto naM adama herhangi bir cevap vermedi. Sonunda

Cebrâil: "Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n

kendilerine nimet verdii peygamberlerle, sddîklaria, ehidlerle ve iyi

kimselerle birliktedirler ..."
1

âyetiyle geldi .

1

Taberânî ve bn Merduye, a'bî vastasyla bn Abbâs’tan bildirin Adamn

biri Hz. Peygamber'e (caHaflahu dcyti veaelam) gelip öyle dedi: "Yâ Resûlallah! Seni

öyle seviyorum ki aklma dütüünde gelip seni görmesem canm çkacak

gibi oluyor. Ancak Cennete girmem halinde senden daha aa derecede

olmak beni korkutuyor. Oysa ben de seninle ayn yerde olmak istiyorum."

Allah Resûlü (saiiaUahu û*yt» «ailem) adama herhangi bir ey demedi. Yüce Allah:

"Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine

nimet verdii peygamberlerle, sddîklaria, ehidlerle ve iyi kimselerle

birliktedirler..."3 âyetini indirince Resûlullah (uUUu mahm) adam çard ve

bu âyeti ona okudu.*

Saîd b. Mansûr, Hennâd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, uabu'l-îman’dc

a'bî’den bildirir. Ensâr’dan bir adam Resûlullah’a (sanalla^ aferh vneiiam) geldi ve

"Yâ Resûlallah! Seni kendimden, çocuklarmdan, ailemden ve malmdan daha

çok seviyorum. Gelip seni görmesem de canm çkacak gibi oluyorum" dedi

Sonra alamaya balad. Hz. Peygamber (siMehu aleyhi «senem): "Neden alyorsun?'

diye sorunca, adam: "Senin gibi bizim de öleceimiz aklma geldi. Ancak sen

Cennette peygamberlerle birlikte olacakken biz, Cennete girmemiz halinde

senden daha aada olacaz" dedi. Allah Resûlü (nUhtu bM» veseM buna

karlk adama bir ey demedi. Yüce Allah: "Kim Allah'a ve Peygambere itaat

ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet verdii peygamberlerle,

sddîklaria, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel

’ Nisâ Sur. 69
1 Taberânî, M. es-Satr (1/26), M. el-Evsat (477), bn Kesîr, Tefsir

1de (2/310, 311) geçtii

üzere bn Merduye, Ebû Nuaym (8/125) ve bn Kesîr, Tefsir
1de (2/311) geçtii üzere Diyâ

el-Makdis.

* Nisâ Sur. 69
4 Taberânî (12559) ve Tahricu AhâJisi'l-Keâf (1/334) ile bn Kesîr, Tefsir

1de (2/311)

geçtii üzere bn Merdûye.
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arkadatr. Bu lütuf Allah'tandr. Hakkyla bilen olarak Allah yeter"'

âyetlerini indirince adama: "Ey Ebû Fülân! Sana müjdeler olsun!" buyurdu .

1

ibn Cerir, Saîd b. Cübeyriden bildirin Ensâr'dan bir adam üzgün bir ekilde

Hz. Peygamberin (seilsllshu oieyh* vbsbM yanna gelince, Allah Resulü: "Ey Fülan!

Neden seni üzgün görüyorum?" diye sordu. Adam: “Yâ Resûlallah! Bir ey
düündüm de beni üzdü" dedi. Allah Resûlü (uflaiUm ain^i «mIM: "Neyi

düündün?" diye sorunca, adam: “u an sabah akam yanna gelip gidiyoruz.

Yüzünü görüp yannda oturuyoruz. Ancak yann peygamberlerin kafana

çekileceksin ve artk sana ulaamayacaz" dedi. Allah Resûlü adamn bu

sözüne karlk bir ey demedi. Cebrâil: "Kim Allah'a ve Peygambere taat

ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet verdii peygamberlerle,

sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel

arkadatr" 3 âyetiyle gelince, Hz. Peygamber (ai^ aleyh vodM adam çard ve

bunun müjdesini verdi .

4

Abd b. Humeyd, ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Mesrûk’tan bildirin

Muhammed'in Maflahu dey» «seM ashab: “Yâ Resûlallah! Dünyadayken senden

aynlmayz, ancak vefat ettiinde bizden daha üst bir makama çkarlacaksn

ve artk senin göremeyeceiz" dediklerinde, Yüce Allah: "Kim Allah'a ve

Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet verdii

peygamberlerle, sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.

Bunlar ne güzel arkadatr"5 âyetini indirdi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ikrime'den bildirin Hz. Peygamberim

(safcflahu Hicrili vweH«n) yanna genç bir çocuk geldi ve: “Yâ Resûlallah!u an dünyada

iken seni görebiliyoruz ancak kyamet gününde Cennette yüksek derecelerde

bulunacan için seni göremeyeceiz" dedi. Yüce Allah bu konuda: "Kim

Allah'a ve Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet

verdii peygamberlerle, sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle

’ Nisa Sur. 69, 70
1 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 661). Hennâd (118). bnu'l-Münzir (1974) veBeyhak! (2/131).

3 Nisa Sur. 69
4 bn Cerir (7/213, 214).

s Nisa Sur. 69
6 bn Cerir (7/214) ve bn Ebî Hâtim 3/997 (5577).
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birliktedirler..."
1
âyetini indirince Resûlullah Meiishu nfeyhr ««M ona: "naallah

sen de Cennette benimle beraber olacaksn " buyurdu/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir Bize

anlatlana göre baz adamlar "Hz. Peygamber'i (ulailehu aleyhi veseiiem) dünyada iken

görüyoruz, ancak kyamet gününde faziletinden dolay üst makamlarca

olacandan onu göremeyeceiz" deyince. Yüce Allah: "Kim Allah'a ve

Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet verdii

peygamberlerle, sddklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.

Bunlar ne güzel arkadatr"3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr, Süddî'den bildirir: Ensâr'dan bazlar: “Yâ Resülallah! Yüce Allah

seni Cennetine ald zaman en yüksek yerinde bulunacaksn. Bizler seni

özleyince ne yapacaz?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kim Allah'a ve

Peygambere itaat ederse, ite onlar, Allah'n kendilerine nimet verdii

peygamberlerle, sddîklarla, ehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.

Bunlar ne güzel arkadatr"5
âyetini indirdi.

6

bn Cerîr, Rabî'den bildirir: Hz. Peygamberim (saiitriiahu aleyhi yesellem) ashab:

"Resûlullah’n (Milaflahu «seiM kendisine inanan ve tasdik edenlerden derece

bakmndan daha üstün olduunu biliyoruz. Cennette farkl derecelerde

bulunanlar birbirlerini nasl görecekler?” dediler. Yüce Allah da bu konuda b j

âyeti indirdi. Sonrasnda Hz. Peygamber (saiiaiiehu aiayhi veseM:
"
Cennette yüksek

derecede bulunanlar kendilerinden daha alt derecede bulunanlarn yanna inip

Cennet bahçelerinde bir araya gelirler. Burada Yüce Allah'n kendilerine verdii

nimetleri zikredip onu överler " buyurdu .
7

Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Rabîa b. Ka'b el-Eslemî'den bildirin Hz.

Peygamberim {seNaHahu aleyhi «sbIIbti) yannda geceler, abdest için suyunu hazrlar

hizmetini görürdüm. Bir defasnda bana: "Dile!" buyurunca: "Cennette

seninle beraber olmay diliyorum” dedim. Bana:
"
Baka bir ey istesen ?

7

’ Nisa Sur. 69
2 bn Ebî Hatim 3/998 (5578).

3 Nisâ Sur. 69

' îbn Cerîr (7/314) ve bnu'l-Münzir (1975).

5 Nisâ Sur. 69
6 bn Cerir (7/215).

7 bn Cerir (7/215).
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buyurunca: “Sadece bunu istiyorum” dedim. Bunun üzerine; "O zaman bu

isteim yerine getirmem için sen de çokça
1

namaz klarak bana yardmc ol"

buyurdu .

1

Ahmed, Amr b. Murra el-Cühenî'den bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber'e

(»iiaiiahu eieyhi vaMiem} geldi ve: “Yâ Resûlallah! Allah'tan baka ilah olmadna,

senin Allah’n resulü olduuna ehadet ettim. Be vakit namazm kldm,

malmn zekatn verdim ve Ramazan orucunu tuttum” dedi. Bunun üzerine

Allah Resûlü (salisilata aleyhi vesellem): "Bu hal üzere olan kii anne babasna da asi

olmadktan sonra kyamet gününde peygamberler, sddîklar ve ehitlerle beraber

u ekilde olacaktr" buyurdu ve iki parman yan yana getirip gösterdi .

2

Ahmed ve Hâkim’in Muâz b. Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (salisilatn

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Allah yolunda bin ayet okuyan kii kyamet

gününde inaullah peygamberler, sddîklar ve ehitlerle beraber yazlr. Bunlar

da ne güzel arkadatr.
"3

Buhârî, Müslim ve bn Mâce, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah'n (niiafehu *yhî

vesellem): "Hasta olan her bir peygambere dünya (hayat) ile ahiret (ölüm) arasnda

tercih yapmas istenilir" buyurduunu iittim. Vefatna sebep olan hastal

srasnda Resûlullah'n (saDeiishu aleyhi vesellem) sesi ksld. Ksk sesiyle de: "Yüce

Allah'n kendilerine nimetler verdii peygamberler, sddîklar ve ehitler ile

beraber" dediini iittim. Bunu iitince de O'ndan da tercih yapmas

istenildiini anladm .
4

bn Cerir, Mikdâd’dan bildirir: Hz. Peygamber'e (saiieiiehu aleyhi vesellem): “Elerin

konusunda: "Benden sonra onlar için sddîklann olmasn umuyorum"

buyurdun” dediimde: "Sddîklar ile siz kimleri kastediyorsunuz?" diye

sordu. “Küçük iken ölen çocuklanmz kastederiz” dediimde: "Hayr!

Sddîklar, sadaka verenlerdir" buyurdu .
5

’ Müslim (489), Ebû Dâvud (1320) ve Nesâî (1137).
1 bn Kesîr, Tie/sîr'de (2/311) geçtii üzere Ahmed, Atrâfu'l-Müsned (5/154). Müsnettin

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 Ahmed 24/377, 378 (15611) ve Hâkim (2/87, 88, "sahih"). Müsned

1

in muhakkikleri:

"snad zayftr" demilerdir.
4 Buhârî (4586), Müslim (2444) ve bn Mâce (1620).

5 bn Cerîr (7/211).
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l\j , üu^ \j#\ j\ otf \j$& ijii jLil ûrfJl 1*5 t:

^ ^ J^ â Jâ Jii L+i jJbjuî ^ ffe-

(^5 ^ ^ & J-^* u^J * I**î4-*
f***

J=r- 4/ Jj&k * '3* jy^ (i-i^ ^ *~ü

jt j=M *» J^T </ <>>- <^3 îj-r^H^ M' y.^ 1

^ ^ o S/ Uj uJü- ^»-î ^->^1* 44*i

lîsj"^s*-î lijj >3j^yd <y3Jl ülJJ^Jlj »LlüJ Jlaj-^Jl ^Âw.JaiJ..4Jlj

Cr* d Jü-Ij iflj illi! ^ 1*5 j&h> ifiit pJUüi ayal a* ^
t/ <3^1jÜ5 j^a* ^iîlj 4>1 ^ j^î (3i^' * 'jr^j

iLc^ 015T QlkA.ll Jr Ol alkili »UJj _^UÎ ojpUJI J-J.

“Ey inananlar! htiyatl davrann, bölük bölük veya hep
birden savaa gidin. üphesiz aranzda pek ar

davrananlar vardr; size bir musibet gelirse «Allah bana
lütfetti de onlarla beraber bulunmadm» der. Eer Allah'tan

size bir lütuf (zafer) erise, bu sefer de; sizinle kendisi

arasnda hiç tanklk yokmu gibi öyle der: «Keke ben de

onlarla beraber olsaydm da büyük bir baarya (ganimete)

ulasaydm.» 0 hâlde, dünya hayatn ahiret hayat
karlnda satanlar. Allah yolunda savasnlar. Kim Allah

yolunda savar da öldürülür veya galip gelirse, biz ona
büyük bir mükâfat vereceiz. Size ne oluyor da: «Rabbimiz:

Bizi halk zalim olan bu ehirden çkar, katndan bize bir

sahip çkan gönder, katndan bize bir yardmc lütfet» diye
zavall çocuklar, erkekler ve kadnlar urunda ve Allah

yolunda savamyorsunuz? man edenler, Allah yolunda

savarlar. nkâr edenler de tâût yolunda savarlar. O
hâlde, siz eytann dostlarna kar savan. üphesiz

eytann hilesi zayftr." (Ni.â Sur. 71 -76 )
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân:

"...ihtiyatl davrann..."' buyruunu açklarken: "Silah yönünden hazrlnz

yapn, anlamndadr" demitir.
2

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

ibn Abbâs: ^ 9^ ^U"

3

buyruunu: "Bölük bölük veya toptan

hep birlikte savaa çkn" eklinde açklamtr.^

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Yüce Allah'n:

"jtj toiiti”
5 buyruunun ne anlama geldiini bana söyle" deyince, bn

Abbâs: "On ve daha fazla kii ile savaa çkma anlamndadr" karln
vermitir. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn

Abbâsu karl vermitin "Tabi ki bilirler. Amr b. Külsûm et-Talibî'nin:

“Onlardan çekinmeye baladmz yün

Sabah vakti süvarilerimiz bölükler halinde hazrda beklerler
"
dediini

iitmedin mi?"
6

Ebû Dâvud, Nâsih’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin

Sünen'de Atâ vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: Nisâ

Sûresi’ndeki: "...Bölük bölük veya hep birden savaa gidin
"

7

buyruunu,

Tevbe Sûresi’ndeki: "nananlar toptan savaa çkmamaldr..."
6

âyeti

neshetmitir.

9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini: "Says az topluluklar" eklinde açklamtr.' 1

1

Nisa Sur. 71

1 bnu'l-Münzir (1978) ve bn Ebî Hatim 3/998 (5581).

3 Nisâ Sur. 71

4 îbn Cerir (7/218), bnu'l-Münzir (1979) ve bn Ebî Hatim 3/998, 999 (5583, 5584).

5 Nisâ Sur. 71

6 Mesâilu Nâfi' b. el-E2rak'ta (238) geçtii üzere Tastî.

7 Nisa Sur. 71

'Tevbe Sur. 122
9 bnu’l-Münzir (1985), bn Ebî Hatim 3/998 (5582) ve Beyhakî (9/47).

10
Nisa Sur. 71

” bn Cerîr (7/218).
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Ibn Cerir ile Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Suddî: “ $î eli

buyruunu açklarken: “Küçük topluluklar halinde Peygamberle

birlikte savaa çkn" demitir .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Veya hep birden savaa

gidin
"3 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber (sallailehu aleyhi «seilum) savaa çkt

zaman savatan kimsenin geri kalmamas gerekiri' demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

“üphesiz aranzda pek ar davrananlar vardr; size bir musibet gelirse

«Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadm» der. Eer Allah'tan

size bir lütuf (zafer) erise, bu sefer de; sizinle kendisi arasnda hiç tanklk

yokmu gibi öyle der: "Keke ben de onlarla beraber olsaydm da büyük

bir baarya (ganimete) ulasaydm"4 âyetlerini açklarken: “Yüce Allah

burada münafk olan kiiden bahsetmektedir" demitir .

5

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân:

“üphesiz aranzda pek ar davrananlar vardr; size bir musibet gelirse

«Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadm» der. Eer Allah'tan

size bir lütuf (zafer) erise, bu sefer de; sizinle kendisi arasnda hiç tanklk

yokmu gibi öyle der: "Keke ben de onlarla beraber olsaydm da büyük

bir baarya (ganimete) ulasaydm "6
âyetlerini açklarken öyle demitir:

Bize bildirilene göre sava konusunda ar davranan, cihattan geri kalan kii

münafklarn ba Abdullah b. Ubey b. Selûl'dür. Düman tarafndan

Müslümanlann bana zorluk, sknt gibi kötü bir ey geldii zaman münafk

olan kii: “Allah bana lütfetti de onlarla birlikte bulunmadm. Onlarn bana

gelen belalar benim bama gelmedi” demeye balar. Ancak düman

karsnda Müslümanlar zafer kazanp ganimet elde ettii zaman münafk kii

savaa katlmadna piman olur ve sanki ayn dini paylamyor,

Müslümanlarla arasnda herhangi bir ba yokmu gibi: “Keke ben de onlarla

1

Nisâ Sur. 71

1 bn Cerir (7/219) ve bn Ebî Hatim 3/998, 999 (5583, 5586).

5 Nisâ Sur. 71

4 Nisâ Sur. 72, 73
5 bn Cerir (7/220), bnu'l-Münzir (1986) ve bn Ebî Hatim 3/999 (5587).

6 Nisâ Sur. 72, 73
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birlikte bulunsaydm da ben de onlar gibi ganimetten payma düeni

alsaydm" demeye balar.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "üphesiz aranzda pek ar davrananlar vardr; size bir

musibet gelirse «Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadm» der.

Eer Allah'tan size bir lütuf (zafer) erise, bu sefer de: «Keke ben de

onlarla beraber olsaydm da büyük bir baarya (ganimete) ulasaydm»

der..."
2
âyetlerini açklarken öyle demitir: "Ar davranma, cihad ve Allah

yolunda sava konusundadadr. Bir musibet geldiinde: «Allah bana lütfetti

de onlarla beraber bulunmadm» diyenler yalanclardr. Bir lütuf eritii

zaman da: «Keke ben de onlarla beraber olsaydm» diyenler de haset

edenlerdir."3

ibn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "üphesiz

aranzda pek ar davrananlar vardr; size bir musibet gelirse «Allah bana

lütfetti de onlarla beraber bulunmadm» der. Eer Allah'tan size bir lütuf

(zafer) erise, bu sefer de: «Keke ben de onlarla beraber olsaydm da

büyük bir baarya (ganimete) ulasaydm» der...'"’ âyetlerini açklarken

öyle demitir: Münafklar Müslümanlar Allah yolunda cihat etmekte

yavalatrlar. Dümanlar Müslümanlar öldürdükleri zaman alay edercesine:

"Allah bana lütfetti de onlarla birlikte bulunmadm" derler. Ancak

Müslümanlar dümana kar zafer kazanp ganimet elde ettikleri zaman buna

haset eder ve: "Keke ben de onlarla beraber olsaydm" derler .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Dünya hayatm

ahiret hayat karlnda satanlar..."
6 buyruunu açklarken: "Ahiret

hayatn kazanmak için dünyadaki hayatlann satanlardr” demitir.

7

’ bnu'l-Münzir (1992) ve bn Ebî Hâtim 3/999, 1000 (5588, 5589, 5591-5595, 5597-

5599).

1 Nisa Sur. 72, 73
3 bn Cerîr (7/220, 222), bnu'l-Münzir (1987, 1990, 1995) ve bn Ebî Hatim 3/999, 1000

(5590, 5596).
4 Nisa Sur. TL. 73
5 bn Cerîr (7/220-222) ve bnu’l-Münzir (1988, 1991, 1993, 1995).
6
Nisa Sur. 74

7 bn Cerîr (7/224) ve bn Ebî Hâtim 3/1001 (5602).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. "O hâlde, dünya

hayatn ahiret hayat karlnda satanlar, Allah yolunda savasnlar. Kim

Allah yolunda savar da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir

mükâfat vereceiz"
1

âyetini açklarken öyle demitir: "Müriklere kar
Allah'a itaat yolunda savan. Düman tarafndan öldürülen veya müriklere

kar zafer kazanan kiiye Cennette yeteri kadar mükafat vereceiz. Burada

Yüce Allah müriklerle cihad edip savarken ölen veya öldüren kiileri

mükafatta ortak klmtr.” 1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: " i» j__: j jysi: S 113

buyruunu: “Size ne oluyor da Allah yolunda ve zavall olanlann

yolunda sava myorsunuz?” eklinde açklamtr.4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: “Âyette

zikredilen zavalllar Mekke'de bulunan ve oradan çkamayan

Müslümanlardr.”5

Buhârî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ben ve annem de zavall

olanlardandk” demitir.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: "Müminlerin, Mekke'de bulunan zavall müminler için

savamalan emredilmitir" demitir. 7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie: “...Bizi halk zalim olan bu

ehirden çkar..."
8 buyruunu açklarken: “Halki zalim olan bu ehir

Mekke'dir” demitir.9

ibn Cerîr, bn Abbâs'tan bu yorumun benzerini zikreder.
1

’ Nisâ Sur. 74
1 bn Ebî Hâtim 3/1000, 1001 (5600, 5601, 5604-5608).

3 Nisâ Sur. 75
1 bn Cerîr (7/226, 227).

5 bn Cerîr (7/228) ve bn Ebî Hâtim 3/1002 (5612).

* Buhârî (4587).

7 bn Cerîr (7/226) ve bnul-Münzir (2001).

* Nisâ Sur. 75

* bn Ebî Hâtim 3/1002 (5614).



Ayet: 71-76 519

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid ile krime: "...Katndan bize

bir yardmc lütfet ..."
2 buyruunu açklarken: "Katndan bize salam olan bir

hüccet gönder, anlamndadr" demilerdir.
3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katide: "...nkâr edenler de tâût

yolunda savarlar.. buyruunu açklarken: "Taut'un yolunda

savamaktan kast, eytan yolunda savamaktr" demitir .

5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in Mücâhid vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: "eytan gördüünüz zaman

ondan korkmayn ve üzerine saldnn. Zira Yüce Allah: "...üphesiz eytann

hilesi zayftr"
6
buyurur."

Mücâhid der k: "eytan bazen namazda bana görünürdü. bn Abbâs'n bu

sözünü hatrlayp üzerine gittiimde de yok olurdu ."7

Lüi sürjl \J\j ftu» i^j'b jj£4 \Ji$ jj ^jSi J ) $
çü lî jî ji îiiîir^U ^ j,j i[ jai^i-

jî v-J cH- JliM VjJ Jiüi 4p ,j \2j \J\ij

öiaiâf Yi Sj*Yli JJÎ Üü

"Kendilerine, ellerinizi savatan çekin, namaz kln ve

zekât verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara

sava farz klnnca, içlerinden bir grup hemen Allahtan

korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan

korkmaya baladlar da «Rabbimiz! Sava bize niçin

yazdn! Bizi yakn bir süreye kadar ertelesen olmaz myd?»
dediler. Onlara de ki: "Dünya menfaati önemsizdir.

’ bn Cerir (7/228).
2
Nisa Sur. 75

3 bn Ebî Hatim 3/1003 (5617),

1 Nisa Sur. 76

5 bnu'l-Münzir (2004).

6 Nisa Sur. 76
7 bnu'l-Münzir (2005) ve bn Ebî Hatim 3/1003 (5618).
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Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayrldr ve size kl
pay kadar hakszlk edilmez/' (Ni*a Sur. n)

Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de krime

vastasyla bn Abbâs'tan bildirir Abdurrahman b. Avf ile ba2i arkadalar Hî.

Peygamber'e (niuiahu aleyhi veseiiem) gelip: “Yâ Resûlaliah! Mürikken izzet

içindeydik, ancak Müslüman olduktan sonra zillete dütük" dediler. H2.

Peygamber (seiiaJiatm aleyhi veailem): "imdilik bana affetmek emredildi. Onun için

müriklerle savamayn" buyurdu. Daha sonra Yüce Allah Medine’ye hicret

etmesini takdir edip savaa da izin verince bu sefer Müslümanlar savatan

geri durdular. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kendilerine, ellerinizi savatan

çekin, namaz kln ve zekât verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra

onlara sava farz klnnca, içlerinden bir gurup hemen Allah'tan korkar

gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya baladlar da

«Rabbimiz! Sava bize niçin yazdn! Bizi yakn bir süreye kadar ertelesen

olmaz myd?» dediler. Onlara de ki: "Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan

korkanlar için ahiret daha hayrldr ve size kl pay kadar hakszlk

edilmez
"1

âyetini indirdi .

5

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: Hicret öncesi Mekke'de baz Müslümanla'

müriklerle savamakta sabrsz ve acele davranyorlard. Hz. Peygamber'e

(sBiiaiiahu aleyhi vesgiBm): “zin ver silahlar edinip müriklerle savaalm" diyorlard.

Bize anlatlana göre de Abdurrahman b. Avf da bunu diyenlerden biriydi.

Ancak Hz. Peygamber (seiiatiahu aisvhî vasdlam) müriklerle savamalanna izin vermedi

ve:
"Henüz savamam emredilmedi " buyurarak böyle bir eyden uzak

durmalann istedi. Hicret ettikten sonra Müslümanlann savamalar

emredilince de baz Müslümanlar bunu istemedi ve bildiiniz eyleri yaptlar.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan

korkanlar için ahiret daha hayrldr ve size kl pay kadar hakszlk

edilmez"3 buyurdu .
4

' Nisâ Sur. 77
J
Nesâî (3086), îbn Cerîr (7/231), îbn Ebî Hâlim 3/1005 (5630), Hâkim (2/66, 67, 307.

"sahih") ve Beyhakî (9/11). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesm, 2891).

5 Nisâ Sur. Tl

« bn Cerîr (7/232) ve bnu 1-Müuir (2007).
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Bunlar sava farz klnmadan önce Müslüman olan bir

topluluktu. Namaz klp zekat vermekten baka da bir yükümlülükleri yoktu.

Ancak Allah'tan müriklere kar sava izini istediler.'”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den

bildirir: "Kendilerine, ellerinizi savatan çekin, namaz kln ve zekât verin,

denilen kimseleri görmedin mi ..."
1
âyeti ile: "Kendilerine güven veya korku

hususunda bir haber geldiinde onu yayarlar; halbuki o haberi

Peygamber'e veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi,

onlardan sonuç çkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Allah'n size bol nimeti

ve rahmeti olmasayd, pek aznz bir yana, eytana uyardnz"* âyeti

arasnda söz konusu olanlar Yahudilerdir.

4

ibn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Sonra onlara sava farz klnnca, içlerinden bir gurup hemen Allah'tan

korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya

baladlar..." 5 buyruunu açklarken: "Yüce Allah bu ümmete âyette

zikredilen kiilerin yapt eyi yapmalann yasaklad” demitir .

6

ibn Cerîr ile ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Yakn bir süreye

kadar ertelesen .,."7 buyruunu açklarken: "Burada yakn bir süreden kast

ölümdür” demitir .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Yakn bir süreye kadar ertelesen ..."9 buyruunu açklarken: "Normal bir

ölümle ölünceye kadar” demitir.

10

’ bn Cerîr (7/232, 233) ve bn Ebî Hâbm 3/1004, 1005 (5620, 5631).
1

Nisa Sur. 77
} Nisa Sur. 83
4 bn Cerîr (7/233), bnu'l-Münzir (2006) ve bn Ebî Hâtim 3/1003 (5619).

5 Nisa Sur. 77
4 bn Cerîr (7/233) ve bn Ebî Hâtim 3/1006 (5633).

7 Nisa Sur. 77

* bn Cerîr (7/232, 233) ve bn Ebî Hâtim 3/1006 (5634).

* Nisâ Sur. 77
10 bn Cerîr (7/232) ve bnu'l-Münzir (2009).
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Hiâm'dan bildirir: Haan:

"...Dünya menfaati önemsizdir..."’ buyruunu okudu ve öyle dedi:

"Allah'n rahmeti dünyaya bu gözle bakabilen ve öyle yaayan kiinin üzerine

olsun. Bandan sonuna kadar dünya hayat kiinin uyuyup rüyasnda sevdii

eyleri görmesi gibidir. Uyandnda rüyasnda gördüü eylerden hiçbirini

bulamayacaktr.” 1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: "Dünya hayat az bir

eydir. Bu azn da çou gitmi az kalmtr” dedi.*

(
4r-* ûji 24ü çjJÎ Us{!

IA P ^4^ Ist °0jk &A (4 & 4e yt îf*

fjA JJüL/sî L• 04^1 S/ ^JJI 4)t -up-

Ülü-ijtj tiLi <>** 4SLm (jA s*X»UA Uj 4)1

L
"Nerede olursanz olun, salam ve tahkim edilmi kaleler

içinde bulunsanz bile ölüm size ulaacaktr. Onlara bir

iyilik gelirse, «Bu, Allah'tandr» derler. Onlara bir kötülük

gelirse, «Bu, senin yüzündendir» derler. De ki: «Hepsi

Allah'tandr.» Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir

sözü anlamyorlar! Sana ne iyilik gelirse Allah tandr, sana

ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara

peygamber gönderdik, ahid olarak Allah yeter."

(Nisâ Sur. 78, 79)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Nerede olursanz olun ..."4

buyruunu açklarken: "Dünyada her nerede bulunursanz bulunun,

anlamndadr” demitir .

5

’ Nisâ Sur. 77
J

bnu'l-Münzir (2011) vc bn Ebî Hatim 3/1006 (5645).

3 bn Ebî Hâlim 3/1006 (5636).
4 Nisâ Sur. 78
5 bn Ebî Hatim 3/1006 (5639).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: “ $$

ûjI p’J> j buyruunu: “Sarp ve salam kaleler içinde bulunsanz

dahi” eklinde açklamtr.2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: “&ÛL pj> s
j”

J

buyruunu: “Alç ile süslenmi kaleler içinde olsanz dahi” eklinde

açklamtr.
-
’

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre 5üddî: “sâlil p’J, j”5

buyruunu açklarken: “Gökte ina edilen beyaz kaleler içinde” demitir.6

ibn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: “5ÛÇL p£ j” 7

buyruunu açklarken: “Gökte ina edilen kaleler içinde” demitir.
8

Abd b. Humeyd ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Süfyân bu âyeti

açklarken öyle demitir. “Âyette bahsedilen kalelerin gökte yaplan kaleler

olduu söylenirdi.”9

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym, Hilye’de Mücâhid'den bildirin Hz.

Peygamber'in (laMiafc aleyhi«»M gönderiliinden önce bir kadn ve bu kadnn bir

hizmetçisi vard. Kadn doum yapnca hizmetçisine: “Git ve bana ate bul

getir” dedi. Hizmetçi ate bulmak için çktnda kapda duran iki adamla

karlat. Bu iki adamdan biri dierine: “Kadn ne dourdu?” diye sorunca,

dieri: "Kz dourdu" karln verdi. Yine ikisinden biri dierine: “Doan kz

yüz kiiyle zina etmeden ve bu hizmetçiyle evlenmeden ölmeyecek Ölümü

de bir örümcekle olacaktr” deyince, hizmetçi: “Vallahi sizin bu sözlerinizi

yalan çkaracam!” dedi ve elindekini brakp bir bçak ald. Bça iyice

biledikten sonra o iki kiiye: “Yüz kiiyle zina ettikten sonra benimle

evlenecek diyordunuz deil mi?” diyerek bça doan kzn göbeine

’ Nisa Sur. 78
1 bn Cerîr (7/234, 235) ve bnu'l-Münzir (2018).

’ Nisa Sur. 78
4 bnu'l-Münzir (2017) ve bn Ebî Hatim 3/1008 (5644).

* Nisa Sur. 78

‘ bn Cerîr (7/236) ve bn Ebî Hâtim 3/1008 (5643)

7 Nisa Sur. 78
1 bn Cerîr (7/236, 237) ve bn Ebî Hâtim 3/1008 (5641).

9 bnu'l-Münzir (2019).
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saplad. Kz öldürdüünü düündü ve bça atp kaçt. Kz çocuu barnca
annesi kalkt ve kamnn yanlm olduunu gördü. Kznn kamn dikerek

tedavi etti ve onu iyiletirdi.

Hizmetçi ise ban alp gitti. Gittii yerde bir süre kalp bu süre içinde

çokça mal kazand. Kim öldü kim kald diye örenmek istedi ve memleketine

geri döndü. Döndüünde ihtiyar bir kadnn yannda misafir oldu. Kadna:

"Bana beldenin en iyi kadnn bul. Ondan faydalanaym ve mal da vereyim”

dedi. htiyar kadn da zamannda bçaklanan ve bölgenin en güzel kz olan o

kzn yanna gitti. Kz adamn yanna davet etti ve: "Ondan iyi para alrsn”

dedi. Kz ise: "Daha önce öylesi eyler yapyordum ancak imdi öyle bir eyi

yapmak istemiyorum” dedi ve ihtiyar kadnn tekirini reddetti. htiyar kadn

adamn yanna dönüp durumu anlatnca adam ona: "O zaman evlenmek

üzere o kz bana iste” dedi. htiyar kadn o kz istedi ve adamla evlendiler.

Adam da kz çok beendi. Bir ara bandan geçenleri kza anlatnca, kz:

"Vallahi âyet anlattn doru ise bil ki annem de bana senin bu olay anlatt

ve o bahsettiin küçük kz da benim” dedi. Adam: "Sen misin?” diye sorunca,

kz: "Evet, benim" karln verdi. Adam: "Vallahi âyet o kz sen isen o

zaman üzerinde saklanamayacak bir iz de bulunmal” dedi ve kzn kamn
açp bakt. Kamnda da bçak izini gördü. O zaman adam: "O iki adam bana

doruyu söylemiler. Vallahi sen yüz kiiyle zina ettin ve eski hizmetçiniz olan

ben seninle evlendim. imdi dedikleri üçüncü ey olacak ve bir örümcek

yüzünden öleceksin” dedi. Kz: "Vallahi dediin gibi oldu ancak zina ettiim

kiiler yüz mü daha az m daha çok mu tam olarak bilemiyorum” karln
verdi. Adam: "Vallahi ne az ne de fazla tam yüz kii!” dedi.

Sonrasnda adam örümcek korkusuyla kentin bir kenannda ev yaptrd. Bir

zaman geçtikten sonra kadnn eceli geldii sralarda adam bakmak için eve

gitti. Evin tavannda asl bir örümcek gördü. Kadn da örümcein yannda

duruyordu. Adam: "Vallahi örümcein evin tavannda olduunu görüyorum”

deyince, kadn: "Beni öldüreceini söylediiniz örümcek bu mu? Vallahi o

beni öldürmeden ben onu öldüreceim” karln verdi. Adam kalkp

örümcei tavandan yere indirdi. Kadn: "Vallahi onu benden bakas

öldürmeyecek!” diyerek ayan üzerine koyup örümcein kafasn ezdi.

Ancak örümcekten sçrayan zehir kadnn ayak parmann eti ile trna
arasna girdi. Sonrasnda kadnn aya simsiyah kesildi ve Öldü. Yüce Allah da

Peygamberimizi (saiMishu isyu meiiem) gönderdikten sonra bunu anlatrcasna:
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"Nerede olursanz olun, salam ve tahkim edilmi kaleler içinde bulunsanz

bile ölüm size ulaacaktr..."’ âyetini indirdi .

2

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "...Onlara bir

iyilik gelirse, «Bu, Allah'tandr» derler. Onlara bir kötülük gelirse, «Bu, senin

yüzündendir» derler. De ki: "Hepsi Allah'tandr..."9 buyruunu açklarken

öyle demitir "Âyette nimet ile musibetlerden bahsedilmi ve bunlarn

hepsinin Allah'tan olduu ifade edilmitir.”
4

bn Cerir ve Ibn Ebî Hâtim, Ebu’l-Âliye’den bildirir: "...Onlara bir iyilik

gelirse, «Bu, Allah'tandr» derler. Onlara bir kötülük gelirse, «Bu, senin

yüzündendir» derler..."5 buyruu kiinin bolluk ve darlk halleriyle ilgilidir.

"Sana ne iyilik gelirse Allah’tandr, sana ne kötülük dokunursa

kendindendir..."
6 buyruu da iyilikler ile kötülükler konusundadr.

7

Ibn Cerir, Ibn Zeyd'den bildirir: "...Onlara bir iyilik gelirse, «Bu,

Allah'tandr» derler ..."
8 buyruu sava hakknda nazil olmutur. "...De ki:

"Hepsi Allah'tandr..."9 buyruu da sava sonras zafer veya hezimet

hakkndadr.

10

bn Cerir, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: "...De ki: Hepsi Allah'tandr... Sana ne iyilik gelirse

Allah’tandr, sana ne kötülük dokunursa kendindendir..."” buyruunu

açklarken öyle demitir: "yilik de, kötülük de Allah'tandr. yilik Yüce

Allah'n sana bir ihsandr, kötülük de seni snamasdr. Allah katndan

Resûlullah’a (uiiaiiahu aleyhi vassiin) gelen iyilik, Bedir savandaki zafer ve elde ettii

’ Nisâ Sur. 78
5 bn Cerir (7/335), bn Ebî Hatim 3/1007 (5640) ve Ebû Nuaym (3/288, 389).

3 Nisâ Sur. 78

« bnu'l-Münzir (2021, 2023, 2025).

5 Nisâ Sur. 78
6
Nisâ Sur. 79

7 bn Cerir (7/238, 239, 242) ve bn Ebî Hâtim 3/1008, 1009 (5645, 5647).
8
Nisâ Sur. 78

9 Nisa Sur. 78

“ bn Cerir (7/239, 240).

” Nisâ Sur. 78, 79
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ganimetlerdir. Kötülük ise Uhud savandaki hezimet ile sava srasnda

yüzünün yaralanmas, diinin knlmasdr." 1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mutanif b. Abdillah: “Kader konusunda

ne istiyorsunuz? Nisâ Sûresi'ndeki: "...Onlara bir iyilik gelirse, «Bu,

Allah'tandr» derler. Onlara bir kötülük gelirse, «Bu, senin yüzündendir»

derler. De ki: “Hepsi Allah'tandr ...'’
1
âyeti bu konuda size yetmiyor mu ”'

demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “...Sana ne

kötülük dokunursa kendindendir...*4 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bahsedilen kötülük Uhud savanda olanlardr. Burada Yüce Allah: "Bana
gelen skntlar kendi yaptklann yüzündendir. Bu yaptklanna karlk böylesi

bir sknty ben sana takdir ederim" demitir."5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Salih: “...Sana ne kötülük dokunursa

kendindendir..."
6 buyruunu: “Bana gelen skntlar kendi yaptklann

yüzündendir. Bu yaptklanna karlk böylesi bir sknty ben sana takdir

ederim” eklinde açklamtr.

7

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde: "...Sana ne

kötülük dokunursa kendindendir..."
8 buyruunu açklarken öyle demiti-:

Kiinin bana gelen kötülük ve skntlar kendi iledii günahlar yüzündendir.

Bize bildirilene göre Hz. Peygamber Maiu» bMh vnefan): "Kiiye kymk batmas,

ayann kaymas ve damar seirtmesi ancak iledii bir günah dolaysyla olur.

' bn Cerîr (7/240. 242), bnu'l-Münzir (2024) ve bn Ebî Hatim 3/1009, 1010 (5650,

5653, 5654, 5658, 5659).
1
Nisâ Sur. 78

3 bn Ebî Hatim 3/1009 (5648).

4 Nisâ Sur. 78, 79
5 bn Ebî Hâtûn 3/1010 (5657).

* Nisâ Sur. 78, 79
7 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 662), bn Cerîr (7/243), bnu'l-Münzir (2030) ve bn Ebî Hatim

3/1011 (5661).

* Nisâ Sur. 78, 79



Âyet: 80 527

Yüce Allah'n affettii günahlar ise cezasn verdiklerinden daha çoktur"

buyurmutur.
1

bn CenVin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Sana ne kötülük dokunursa

kendindendir..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: Kiinin bana gelen

kötülük ve skntlar kendi iledii günahlar yüzündendir. Ayn ekilde Uhud

savana katlan müslümanlara da: "Bakalarn iki misline urattnz bir

musibete kendiniz uraynca m: «Bu nereden?» dersiniz? De ki: «O, kendi

tarafnzdandr.» Dorusu Allah her eye Kadir'dir" 3 buyurmu ve böylesi bir

sonucun kendi günahlan dolaysyla olduunu bildirmitir.
4

bnu'l-Münzir ve bnu'l-Enbârî, Mesâhifde Mücâhid’den bildirir: Bu âyet

iÜjLaf LaUbey b. Ka’b ile Abdullah b. Mes'ûd'un kraatinde: “ u3 2ji jai 5iü-

dlü [&3 Uj d-ai iiLil (=Sana ne iyilik gelirse Allah'tandr, sana ne

kötülük dokunursa kendindendir. Bunu ben sana yazmmdr)” eklindedir.5

bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildirin bn Abbâs bu âyeti: " iîl- û?

«iUü U3 ^ (=Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Bunu ben

sana yazmmdr)” eklinde okurdu. Ubey b. Ka'b ile bn Mes'ûd'un kraati

de bu ekildedir.
6

Uajj>-
|% | bJLijt

"Kim Resul e itaat ederse Allah’a itaat etmi olur. Yöz
çevirene gelince, seni onlarn bana bekçi göndermedik!"

(Ni*â Sur. 80)

bnu'l-Münzir ile Hatîb, bn Ömer'den bildirir: Ashâbdan bir grupla

Resûlullah'n (hMbIiu sisyhi veseiiem) yanndaydk. Bir ara bize:
"
Hey sîzler! Yüce

Allah'n sîzlere gönderdii bir elçi olduumu biliyorsunuz deil mi?" diye

sordu. "Evet, biliyoruz” dedik. "Yüce Allah Kitab’mda, bana itaat edenin

1 bn Cerîr (7/241).
3
Nisa Sur. 78, 79

3 Âl-i mrân Sur. 165
4 bn Cerîr (7/234).

5 bnu'l-Münzir (2028).

6 bnu'l-Münzir (2029).
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Allah'a itaat etmi olacan yazdm da biliyorsunuz deil mi?" diye sorunca:

"Tabi ki, ehadet ederiz ki sana itaat eden Allah'a itaat etmi olur. Sana itaat

etmek de Allah'a itaattendir" karln verdik. Bunun üzerine öyle buyurdu:

"Bana itaat etmeniz Allah'a itaat etmeniz demektir. mamlarnza

(yöneticilerinize) itaat etmeniz de bana itaat demektir. Onun için onlar

oturarak size namaz kldrsalar dahi siz de hepiniz oturarak namaz kln."'

Abd b. Humeyd ile bnu'l-Münzir, Rabî' b. Huseym'den bildirir. Kuriân'da

bir söz var ki ne önemli bir sözdür! O da: "Kim Resûl’e itaat ederse Allah'a

itaat etmi olur..."* sözüdür. Yüce Allah burada Resûlü'ne itaati emretmitir

ki hayrl olan bir eyden bakasn emretmez .

3

bn Ceririin bildirdiine göre bn Zeyd'e: "...Yüz çevirene gelince, seni

onlarn bana bekçi göndermedik"4
âyeti sorulunca öyle demitin "Bu, Hz.

Peygamber'in (saiieiiahu aleyhi vb»ii«iü gönderildii ilk zamanlar için olan br

durumdur. Bu zamanlarda Yüce Allah ona: "...Sana düen, sadece

teblidir ..."5 buyurmutur. Ancak daha sonra Müslüman olana dek onlarla

cihad etmeyi ve sert davranmay kendisine emreden vahiyler inmitir."
6

Û\j 6yü ÎTL 34ie * Lü* hJjkj

"Peki" derler, fakat senin yanndan çktklarnda, içlerinden

bir takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir ey
kurarlar. Allah gece tasarladklarn yazyor, onlara aldr
etme. Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter." (Ni. Sur. s)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

"Peki" derler, fakat senin yanndan çktklarnda, içlerinden bir takm,

geceleyin senin dediklerinden baka bir ey kurarlar..."7 buyruunu

’ bnu’l-Münzir (2034) ve Hadb (12/264, 265).
1
Nisâ Sur. 80

3 bnu'l-Münzir (2035).

* Nisâ Sur. 80
5 ûrâ Sur. 48
k bn Cerîr (7/246).

7 Nisâ Sur. 81
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açklarken öyle demitir: Bunlar canlan ile mallan konusuna güvende olmak

için Resûlullah'n (uiuiahu aiByhi vuiim) yannda: "Allah'a ve Resûlü’ne iman ettik"

diyen bir takm kimselerdi. Ancak Resûlullah'n MaSefo bI»* «adi»™) yanndan

aynldklannda bunlardan bazdan dierlerinin imana yönelik Allah Resûlü'nün

yannda dediklerine muhalif davranrlard. Yüce Allah bu konuda:

"...çlerinden bir takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir ey
kurarlar..."

1

buyurarak onlan knam ve Hz. Peygamber'in MaJiato abrü «neM

dediklerini deitirdiklerini bildirmitir.

2

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Peki" derler..

buyruunu açklarken öyle demitir: Bunlar, Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi

mallm) gelip de kendilerine bir emir verdii zaman: "Peki, tamam” diyen

münafklardr. Ancak Hz. Peygamber'in (aaloiiahu aleyhi vaseiiam) yanndan çktklannda

içlerinden bazlan Allah Resûlü'nün kendilerine verdii emri deitirirlerdi.

Yüce Allah: "...Allah gece tasarladklarm yazyor..."4 buyurarak bu yönde

söylediklerini yazdn bildirmitir .

5

bn Cerîriin Ikrime vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs: "...çlerinden

bir takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir ey kurarlar. Allah gece

tasarladklarn yazyor"
6 buyruunu açklarken öyle demitin "Bunlar

gündüz vakti Hz. Peygamber'in MbUbIiu eieyh veseM kendilerine dediklerini gece

olunca deitirmilerdir.”7

bn Cerir ile bnu'l-Münziriin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "...içlerinden bir takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir

ey kurarlar. Allah gece tasarladklarn yazyor"8 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Bunlar gündüz vakti Hz. Peygamber'in Malisi» aleyhi mallm)

1

Nisa Sur. 81

2 bn Cerir (7/249) ve bn Ebî Hatim 3/1012, 1013 (5665, 5668, 5670, 5674).

3 Nisa Sur. 81

* Nisa Sur. 81

5 bn Cerir (7/248, 249) ve bn Ebî Hatim 3/1012, 1013 (5666, 5667, 5669, 5676).
6
Nisa Sur. 81

7 bn Cerir (7/248).

a
Nisâ Sur. 81
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kendilerine dediklerini gece olunca deitirirler. Ancak Yüce Allah yaptklar

bu deitirmeyi yazdn ifade etmitir.”

1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...çlerinden bir

takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir ey kurarlar..."
1 buyruunu

açklarken: “Bunlar münafklardr” demitir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:

"...içlerinden bir takm, geceleyin senin dediklerinden baka bir ey
kurarlar ..."

4 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber'e(saiiBiiaiwjieyiivesei!Bm)gündü2

vakti verdikleri sözü gece vakti deitirirleri' demitir .

5

bn Ebî Hâtim, Osmân b. Atâ'dan bildirdiine göre babas Atâ: "...Allah

gece tasarladklarn yazyor..."
6 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber'e

(sailaliahu aleyhi vesoM gündüz vakti söylediklerini gece vakti deitirmelerini

yazmaktadr" demitir.

7

\‘j£ bbuil O jM-jî & j* (r? tâ jb «•> bûî

“Kur’ân' durup düünmüyorlar m? Eer o Allahtan

bakasndan gelseydi, onda çok aykrlklar bulurlard/'

(Nisa Sur. 82)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

"Kuriân' durup düünmüyorlar m ...*
8 buyruunu açklarken: “Zikredilen

tedebbür, düünerek ve anlayarak okumaktr” demitir .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "...Eer o Allah'tan bakasndan gelseydi, onda çok

1 bn Cerîr (7/249) ve bnu'l-Münzir (2037).

3

Nisâ Sur. 81

3 bn Cerîr (7/249) ve bn Ebî Hâtim 3/1012 (5671).

4 Nisâ Sur. 81

5 bn Cerîr (7/248) ve bnu'l-Münzir (2038).

6
Nisâ Sur. 81

7 bn Ebî Hâtim 3/1013 (5675).
4
Nisâ Sur. 82

* bn Cerîr (7/252), bnu’l-Münzir (2040) ve bn Ebî Hâtim 3/1013 (5678).
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aykrlklar bulurlard"' buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah’n

kelamnda çelikiler olmaz. Onun kelam haktr ve içinde batl eyler

bulunmaz. Çelikiler ancak însanlann sözlerinde olur.”
2

bn Ebî Hatim, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’den bildirir: bnnu'l-

Münkedir: "...Eer o Allah'tan bakasndan gelseydi, onda çok aykrlklar

bulurlard"3 buyruunu okudu ve öyle dedi: "Aykrlklar ve çelikiler ancak

kullann kalplerinden doar. Ancak Yüce Allah'tan gelen sözlerde çeliki

olmaz.”4

bn Cerîr, bn Zeyd’den bildirir: Kuriân âyetleri birbirini yalanlamaz ve

birbiriyle çelimezler. Böylesi bir çeliki görenler de ancak cehaletlerinden ve

kt akllanndan dolay görürler. Yüce Allah: "...Eer o Allah'tan bakasndan

gelseydi, onda çok ayknlklar bulurlard"5 buyurur. Bundan dolaydr ki bir

mümine düen: “Kuriân’n tümü Allah katndandr” demesidir. Bunun

yannda müteabihlere inanmal ve âyetleri birbirleriyle karlatrmamaldr.

Anlamad ve bilgisi yetmedii bir eyle karlat zaman: “Yüce Allah’n

dedii haktr” demeli ve Allah bir söz söyledii zaman bununla çelien baka

bir söz söylemeyeceini bilmelidir. Mümin, Allah'tan gelen eylerin

hakikatine iman etmelidir .

6

J jjj Jî lyt lili
'* ^ 1

£4* * Jii VjIj& ÜjLJJ jj3S\ uui^ Ji\ Ju
Süî VJ dikii

“Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen
onu yayarlar; halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki

sahibi kimselere götürselerdi, onlarn arasndan iin
içyüzünü anlayanlar, onun ne olduunu bilirlerdi. Allah'n

' Nisa Sur. 82
1 bn Cerîr (7/251), bnu'l-Münzir (2041) ve bn Ebî Hatim 3/1013 (5679).
3 Nisa Sur. 82
4 bn Ebî Hâtin 3/1014 (5680).

5 Nisâ Sur. 82

‘ bn Cerîr (7/251).
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size lütuf ve rahmeti olmasayd, pek aznz müstesna,

eytana uyup giderdiniz/' (Nisa Sur. 83)

Abd b. Humeyd, Müslim ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs vastasyla Ömer b.

el-Hattâb'tan bildirin Hz. Peygamber (saiiaiiafm aleyhi meltem) hanmlarndan ayr

durduu zamanlarda Mescid'e girdim, insanlann skntdan ufak talan alp

yerlere attn ve: “Resûlullah (ibIIbIIsHu aleyhi vaniiBm) elerini boad!" dediklerini

gördüm. Bunun üzerine Mescid'in kapsnda durdum ve yüksek sesle: "Allah

Resulü elerini boamad!" diye bardm. "Onlara güven veya korkuya dair

bir haber gelince hemen onu yayarlar; halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda

yetki sahibi kimselere götürselerdi, onlarn arasndan iin içyüzünü

anlayanlar, onun ne olduunu bilirlerdi ..."
1

âyeti de benim bu tavnm

konusunda nazil oldu. Zira iin gerçeini ben bilmitim .

2

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar ..."3

buyruunu açklarken: "Böylesi bir haberi yayarlar ve yaymak için de

çalrlar" demitir. "...Halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki sahibi

kimselere götürselerdi, onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun

ne olduunu bilirlerdi ..."
4 buyruunu açklarken de: "Konunun iç yüzünü

daha iyi anlayanlar iin asln ortaya çkanrlard" demitir.

5

bn Cerîr ile Ibnu’l-Münziriin bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu

yayarlar; halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki sahibi kimselere

götürselerdi, onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne

olduunu bilirlerdi ..."
6

âyetini açklarken öyle demitir: Müslümanlara

savaa çkan birlikten bir haber geldii zaman, Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi

«Kellem) bu konuda kendilerine herhangi bir bilgi vermesini beklemeden:

"Müslümanlar dümanlardan u u kadar kiiyi öldürdüler. Dümanlar da

Müslümanlardan u kadar kiiyi ödürdüler” eklinde bu haberi ilan edip

' Nisâ Sur. 83
1 Müslim (1479) ve bn Ebî Hâtûn 3/1014, 1015 (5682, 5691).

3 Nisa Sur. 83
4
Nisâ Sur. 83

5 bn Cerîr (7/253, 258) ve bn Ebî Hâtim 3/1014, 1016 (5683, 5692).
6
Nisâ Sur. 83
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yayarlard. Oysa bu konulan kendilerinden daha iyi bilen, dini bilgisi daha

fazla olan binlerinin kendilerine haber vermesini bekleseler daha iyi olurdu .

1

Ibn Cerîr ile Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: 'Onlara güven veya

korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar; halbuki onu, Resûl e

veya aralarnda yetki sahibi kimselere götürselerdi, onlarn arasndan iin

içyüzünü anlayanlar, onun ne olduunu bilirlerdi ..."
2

âyetini açklarken

öyle demitir: “Müslümanlar dümandan yana güven veya korku haber

aldklan zaman hemen bu haberi yayar, dümann kulana kadar ulatnrlar

ve durumdan onlan da haberdar etmi olurlard. Oysa durumu Hz.

Peygamber'e Mallak aleyhi nseiien) veya yönetici olarak balannda duran kiiye

bildirip sorsalar örenmek istediklerini dorusuyla örenirlerdi.”

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlara güven veya korkuya

dair bir haber gelince hemen onu yayarla r...'
, ‘

t buyruunu açklarken:

“Bunlar münafklardr” demitir.

5

bn Cerîr, Ebû Muâz'dan bu yorumun benzerini zikreder.

6

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Hemen onu yayarlar ..."7

buyruunu açklarken öyle demitir. “Anlatp yaylmasn salarlar. Bunu

yapan da ya münafklar, ya da zayf olanlardan belirli bir kesimdir.”
8

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Halbuki onu, Resûl'e veya aralarnda yetki sahibi kimselere

götürselerdi ..."9 âyetini açklarken: “Yetki sahibi kimselerden kast

alimlerdir” demitir.

10

1 bn Cerîr (7/253, 254, 256, 257) ve bnu'l-Münzir (2042, 2045).
1 Nisa Sur. 83

5 bn Cerîr (7/253, 256) ve bn Ebî Hatim 3/1014, 1015, 1016 (5681, 5685).

4 Nisâ Sur. 83
5 bn Ebî Hatim 3/1014 (5684).

‘ bn Cerîr (7/254).

J Nisâ Sur. 83

• bn Cerîr (7/254).

9 Nisâ Sur. 83
w bnu'l-Münzir (2048) ve bn Ebî Hatim 3/1015 (5689).
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bn Cerir'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Burada yetki sahibi kiiler ordu komutanlandr. Bunlar dümana yönelik

gelen haberleri inceleyip aratrr ve doruluunu ortaya çkarrlar."'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"...Onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne olduunu

bilirlerdi ..."
2 buyruunu açklarken: “Bunlar gelen haberin iç yüzünü aratrp

doruluunu ortaya çkarabilenlerdir” demitir.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne olduunu bilirlerdi

...”4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yetkili kimseler: «Ne oldu? Neler

duydunuz?» eklinde sorularla gerçei ortaya çkarrlar.”5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Saîd vastasyla bildirdiine

göre Katâde: "...Onlarn arasndan iin içyüzünü anlayanlar, onun ne

olduunu bilirlerdi ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin “Bunlar pek az

bir ksm dnda gelen haberin kaynan aratrp doruyu ortaya

çkarabilecek yetkili kiilerdir. Yüce Allah devamnda: “...Allah’n size lütuf ve

rahmeti olmasayd, pek aznz müstesna, eytana uyup giderdiniz
”7

buyurur."8

Abdunrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ma'mer

vastasyla bildirdiine göre Katâde: “...Allah’n size lütuf ve rahmeti

olmasayd, pek aznz müstesna, eytana uyup giderdiniz
”9 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Allah'n lütfü olmasayd pek aznz eytana

uyardnz. Pek az kiiden kast da: “...Onlarn arasndan iin içyüzünü

1

tbn Cerîr (7/258),

2 Nisa Sur. 83

5 bn Cerîr (7/257), bnu'l-Münzir (2050) ve bn Ebî Hatim 3/1016 (5693).
4 Nisâ Sur. 83
5 bn Cerîr (7/257) ve bn Ebî Hatim (3/1016 (5694).
6
Nisâ Sur. 83

7 Nisâ Sur. 83

* bn Cerîr (7/256, 262) ve bnu'l-Münzir (2055).

’ Nisâ Sur. 83
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anlayanlar, onun ne olduunu bilirlerdi ..."’ buyruunda zikredilen

kimselerdir/

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali vastasyla bn Abbâs'tan

bildirir: Yüce Allah: ‘'...Allahn size lütuf ve rahmeti olmasayd eytana

uyup giderdiniz"3 buyurmu sonrasnda da: "...Pek aznz müstesna"

4

eklemesini yapmtr. Bu istisna da âyetin banda: "Onlara güven veya

korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar..."
3 buyruunda

bahsedilen münafklarn dnda kalanlardr ki bunlarda müminlerdir .

6

bn Cerîr, ibn Zeyd’den bildirir. Bu âyette takdim ve tehir yaplmtr. Buna

göre âyetin anlam: "Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince pek

az hariç hemen onu yayarlar. Halbuki onu, Resûl’e veya aralarnda yetki

sahibi kimselere götürselerdi, onlann arasndan iin içyüzünü anlayanlar,

onun ne olduunu bilirlerdi. Allah’n size lütuf ve rahmeti olmasayd, hep

birlikte eytana uyup giderdiniz" eklindedir.

7

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah’n size

lütuf ve rahmeti olmasayd, pek aznz müstesna, eytana uyup

giderdiniz"
8 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar Hz. Peygamber’in

(salBiahu Heyt* vesellem) ashabdr. Pek az hariç eytann ilerinden olan bir eyi

birbirlerine anlatmlardr."9

üt ft Sj Jiö S £ Jt jsiS
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"Artk Allah yolunda sava] Sen ancak kendinden

sorumlusun! Müminleri de savaa tevik et. Umulur ki Allah

1

Nisa Sur. 83
3 Abdurezzâk, Tefsir (1/166, 167), bn Cerîr (7/262), bnu'l-Münzir (2054) ve bn Ebî

Hâtim 3/1017 (5701).

3 Nisa Sur. 83

* Nisa Sur. 83
5 Nisa Sur. 83
4 bn Cerîr (7/263), bnu’l-Münzir (2053) ve bn Ebî Hâtim 3/1017 (5700, 5702).

7 bn Cerîr (7/263, 264).
*
Nisa Sur. 83

’ bn Cerîr (7/264) ve bn Ebî Hâtim 3/1017 (5703).
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inkâr edenlerin gücünü krar. Allah'n gücü daha üstündür,

cezas daha iddetlidir." (NUâ Sur. 84 )

bn Sa'd’n Hâlid b. Ma’dân’dan bildirdiine göre Resûlullah Matou alem

yatalm) öyle buyurmutun "Tüm insanla peygamber olarak gönderildim. Tüm

insanlar davetime icabet etmezse Araplardan sorumluyum. Araplar bana icabet

etmezse Kureylilerden sorumluyum. Kureyliler bana icabet etmezse Hâirn

oullarndan sorumluyum. Hâim oullan da bana icabet etmezlerse sadece

kendimden sorumluyum."'

Ahmed ile bn Ebî Hâtim, Ebû shâk'tan bildirir: Berâ'a: "Müriklerin

üzerine saldrya giren kii kendi kendini tehlikeye atm olur mu?" diye

sorduumda u karl verdi: "Atm olmaz. Zira Yüce Allah: "Artk Allah

yolunda sava! Sen ancak kendinden sorumlusun ..."
1

buyurur. Kiinin

kendisini tehlikeye atmasndan bahseden âyet sadaka konusunda nazil

olmutur."5

bn Merdûye, Berâ’dan bildirir. "Artk Allah yolunda sava! Sen ancak

kendinden sorumlusun! Müminleri de savaa tevik et ...*4 âyeti nazil

olduu zaman Resûlullah (saiiaflahu Bfeyh vadem), ashabna: "Rabbim savama emri

verdi. Siz de savan!" buyurdu .

5

bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sinâr:

"...Müminleri de savaa tevik et ..."
6 buyruunu açklarken: "Savamalan

yönünde onlara öütler ve nasihatler ver, anlamndadr" demitir .

7

bnu’l-Münzir, Usâme b. Zeyd'den bildirin Bir gün Resûlullah (tuMdu eM.

YBSBiiam), ashabna: "Cennete girmek üzere hazrlanmak isteyen yok mu? Bilin ki

Cennetin bir benzeri yoktur. Kabe'nin Rabbine andolsun ki Cennet parlayan bir

nurdur, salnan reyhan çiçei gibidir. na edilmi saraylardr, akan nehirlerdir.

’ bn Sa'd (1/191, 192).

1 Nisâ Sur. 84

J Ahmed 30/427 (18477) ve bn Ebî Hâtim 3/1017 (5704).

4 Nisâ Sur. 84
s îbn Kesîr, Tefsir'de (2/323) geçtii üzere îbn Merdüyc. bn Kesir: "arîb hadistir''

demitir.

* Nisâ Sur. 84
7 Îbnul-Münzir (2058) ve bn Ebî Hâtim 3/1018 (5706).
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Taptaze ve bol meyvelerdir. Güzel zevceler ve çeit çeit giysilerdir. Sonsuza dek

göz aha nimetler içinde
,
yükek salam ve güzel evlerde ikamet yeridir"

buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Biz bunlara hazrz!" dediklerinde Allah

Resûlü: "nâallah, deyin" buyurdu. Sonrasnda cihad anlatp bu yönde

teviklerde bulundu .

1

bn Ebî Hâtim ile bn Abdilber, Temhîd’de Süfyân b. üyeyne'den bildirir:

ibn übrüme'nin bu âyeti: J l (=UmuIur ki Allah

inkâr edenlerin gücünün bir ksmn krar) lafzyla okuduunu iittim. bn

Mes’ûd'un kraati de bu ekildedir .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: lilj ub .I buyruunu: “Allah'n gücü daha

üstündür, cezas daha iddetlidir" eklinde açklamtr .
4

cA îsp Uui Jij ü&^ Uüi çpj

ILS^ Jk J* Al 0l5j# Jif û

"Kim iyi bir ie araclk ederse onun da o iten bir nasibi

olur. Kim kötü bir ie araclk ederse onun da ondan bir

pay olur. Allah her eyin karln verir." (Niai Sur. 85)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Kim iyi bir ie araclk ederse ..."5 âyetini açklarken:

“Birilerinin bililerine bîr konuda araclk etmesidir" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Kii

iyi bir eyde birine araclk ettii zaman bu aracl kabul görmese dahi

bunun sevabn alr. Zira Yüce Allah: "Kim iyi bir ie araclk ederse onun da o

1

bnu’l-Münzir (2057). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îf Sünen bn Mâce, 946).
1 bn Ebî Hâtim 3/1018 (5708) ve bn Abdilber (8/299).

3 Nisa Sur. 84
4 bn Cerîr (7/268), bnu'l-Münzir (2061) ve bn Ebî Hâtim 3/1018 (5709).

5 Nisa Sur. 85
6 bn Cerîr (7/279), bnu'l-Münzir (2062) ve bn Ebî Hâtim 3/1018 (5711).
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iten bir nasibi olur..."
1 buyurmu, araclnn kabul edilmesini art

komamtr. 2

bn Cerîr, Haan ( Basrî)'den bildirir: “Kii iyi bireyde birine araclk ettii

zaman araclk ettii eyin faydas devam ettii sürece ona da bundan sevap

yazlr."

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: “l*ii i] buyruunu: “Onun da bu iten bir nasibi olur"

eklinde açklamtr. fes 4J j£j" 5 buyruunu açklarken de: “Kifl, günah

anlamndadr" demitir.
6

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî ile Rab?’: “ JûS
-

ti Jü

*U"7 buyruunu: “Onun da bunda bir pay olur" eklinde açklamlardr.
8

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: “Kifl ile pay ayn anlamdadr" deci

ve: "...Size rahmetinden iki kat pay versin ..."9 âyetini okudu.

10

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Esmâu ve's-

Siföfde bildirdiine göre bn Abbâs: "liLai J£ îiji 51%"" buyruunu:

“Allah her eyi muhafaza edendir" eklinde açklamtr. 1*

Ebû Bekr b. el-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’da, Taberânî, M. el-Kebîr
3de ve

Tastî, Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Kadir ve muktedir, anlamndadr"

I

Nisa Sur. 85
3 bn Cerîr (7/269), bnu'l-Münzir (2063) ve bn Ebî Hâtûn 3/1018 (5712).

3 bn Cerîr (7/269).

4 Nisa Sur. 85
5 Nisa Sur. 85
6 bn Cerîr (7/270), bnu’l-Münzir (2064) ve bn Ebî Hatim 3/1019 (5713, 5718).

7
Nisa Sur. 85

8 bn Cerîr (7/270) ve bn Ebî Hatim 3/1019 (5716, 5717).

9 Hadîd Sur. 28
10 bn Cerîr (7/270).
II

Nisa Sur. 85

” bn Cerîr (7/271), bnu'l-Münzir (2066), bn Ebî Hatim 3/1019 (5719) ve Beyhakî

(113).

’3 Nisa Sur. 85
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demitir. Nâfi’: "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca da bn

Abbâs u karl vermitir: “Evet, bilirler. Uhayhe b. el-Ensârî'nin:

“Kötü davranmaya muktedir iken

Ona kar§ olan kinimden vazgeçtim
"
dediini iitmedin mi?”

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, îsa b. Yunus’tan, o da smâil'den, o da bir

adamdan naklen bildirdiine göre adamn biri Abdullah b. Revâha'ya:

"...Allah her eyin karln verir
" 5 buyruunu sorunca, Abdullah: “Yüce

Allah her bîr insana ameli kadaryla nzk verir” demitir.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: “llâi
”4

ifadesini: “ahit olan” eklinde açklamtr.

5

bn Cerîr’in baka bir vecihle bildirdiine göre Mücâhid: “iLâ!”
6
ifadesini:

“ahit olan, hesaplayan, muhafaza eden” eklinde açklamtr .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “iLâI
”8

ifadesini: “Her

eye kadir olan” eklinde açklamtr.

9

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: “Mukît, muktedir anlamndadr”

demitir.'
0

bn Cerîr, ibn Zeyd’den bu yorumun aynsn zikreder.
1 '

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: “Mukît, rzk veren

anlamndadr” demitir.'

1

el-lkân'da (2/85) geçtii üzere bnu'l-Enbârî, Taberânî (10597) ve Mesâilu Nâfi'de (30)

geçtii üzere Tast.
I Nisâ Sur. 85
3 bnu'l-Münzir (2067) ve bn Ebî Hatim 3/1019 (5720).

3 Nisâ Sur. 85
5 bn Cerîr (7/271), bnu'l-Münzir (2068) ve bn Ebî Hatim 3/1020 (5721).
6
Nisâ Sur. 85

7 bn Cerîr (7/271).
8
Nisâ Sur. 85

9 bn Ebî Hatim 310052
10 bn Cerîr (7/272).
II bn Cerîr (7/272).
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jir> üir 41 Û Ujij jt +L. ijj« jj*^ ip

"Size bir selam verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam

verin veya ayniyle mukabele edin. Allah her eyin hesabn
gerei gibi yapandr." (Nisa Sur. 86)

Ahmed, Zühd'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn

Merdûye hasen bir senedle Selmân el-Fârisî’den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygamber'e Matahu aleyh mOm) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Allah’n selam üzerine

olsun" diye selam verdi. Allah Resûlü:
"
Allah'n selam ve rahmeti senin de

üzerine olsun" karln verdi. Baka biri gelip: “Yâ Resûlallah! Allah’n

selam ve rahmeti senin üzerine olsun" diye selam verdi. Allah Resûlü:

"Allah’n selam
,
rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun" diye selamn ald.

Baka bir adam daha geldi ve: “Yâ Resûlallah! Allah'n selam, rahmeti ve

bereketi senin üzerine olsun" eklinde selam verdi. Allah Resûlü: "Senin ie

üzerine olsun" karln verdi. Adam: “Yâ Resûlallah! Anam babam sana

feda olsun! Falan kii ile filan kii gelip sana selam verdiklerinde sen bana

verdiin cevaptan daha fazlasyla karlk verdin" deyince, Allah Resûlü {»w ahu

aleyh «senam) öyle buyurdu: "Sen bize, karlk verecek bir ey brakmadn ki. Yüce

Allah: "Size bir selam verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya

ayniyle mukabele edin..."* buyurur. Biz de sana aynsyla karlk verdik/’ 3

Buhârî, el-Edebu'l-Müdred'öe Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah Mal ahu

aleyhi reseiM bir mecliste otururken adamn biri urad ve: “Allah'n selam

üzerinize olsun” dedi. Allah Resûlü: "On iyilik sevab ald" buyurdu. Baka bir

adam oradan geçerken: “Allah'n selam ve rahmeti üzerinize olsun" diye

selam verdi. Allah Resûlü: "Yirmi iyilik sevab ald
"
buyurdu. Baka bir adam

1

ibn Ebî Hâtir 3/1020 (5723).
1

Nisa Sur. 86

3 bn Cerîr (7/277), bnu'l-Münzir (2073), bn Ebî Hatim 3/1020, 1021 (5726), Taberânî

(6114) ve bn Kesîr, Tefsir'dc (2/325) geçtii üzere bn Merduyeh.
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daha oradan geçerken: “Allah’n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun”

diye selam verdi. Allah Resûlü: "Otuz iyilik sevab ald

"

buyurdu .

1

Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Ömer'den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygamber'e lutfaiy» aleyhi malm) geldi ve: “Allah’n selam üzerinize olsun" dedi.

Allah Resûlü: "On (iyilik sevab ald)" buyurdu. Baka bir adam geldi ve:

“Allah’n selam ve rahmeti üzerinize olsun" diye selam verdi. Allah Resûlü:

"Yirmi (iyilik sevab ald)" buyurdu. Baka bir adam daha gelip: “Allah’n

selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diye selam verince, Allah

Resûlü: "Otuz (iyilik sevab ald)" buyurdu.*

Beyhakt’nin Sehl b. Huneyf’ten bildirdiine göre Resûlullah (ullaJlahu aiByhi vBSBitem)

öyle buyurmutur: "Allah'n selam üzerinize olsun diyen kiiye Yüce Allah

on iyilik sevab yazar. Allah'n selam ve rahmeti üzerinize olsun diyen kiiye

yirmi iyilik sevab yazar. Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun

diyen kiiye de otuz iyilik sevab yazar
."3

Ahmed, Dârimî, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, mrân b. Husayn’dan bildirir:

Adamn biri Hz. Peygamber'e (uNhhu aleyhi nuiim} geldi ve: “Allah'n selam

üzerinize olsun" dedi. Allah Resûlü adamn selamn ald ve: "On (iyilik sevab

ald)" buyurdu. Baka biri geldi ve: “Allah'n selam ve rahmeti üzerinize

olsun" diye selam verdi. Allah Resûlü adamn selamm ald. Adam oturduktan

sonra da: "Yirmi (iyilik sevab ald)" buyurdu. Baka bir adam daha geldi ve:

“Allah’n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun” diye selam verdi. Allah

Resûlü adamn selamn ald. Adam oturduktan sonra da: "Otuz (iyilik sevab

ald)" buyurdu .
4

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Muâz b. Enes el-Cühenî:

“Adamn biri Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu Bsyhi veseilen) geldi...” diyerek bir öncekinin

benzerini u ilaveyle zikretmitir: “...Baka biri gelip: “Allah’n selam,

rahmeti, bereketi ve mafireti üzerinize olsun" diye selam verdi. Allah

’ Buhâri, el-Edebu’l-Müfred (986). Sahih hadistir (bak: Elbâtf, Sahih Edebi'l-Müfred,

757).
1
Beyhakî (8874).

3 Beyhakî (8875).

4 Ahmed 33/170 (19948), Dârimî (2/277, 278), Ebû Dâvud (5195), Tirmizî (2689,

"hasen"), Ncsâî, S.el-Kübrâ (10169) ve Beyhakî (8870). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî, 2163).
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Resulü: "Krk (iyilik sevab ald)" buyurdu. te sevap art da bu ekilde

olur.”'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Size bir selam verildii zaman,

ondan daha iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin..."
1

buyruunu açklarken öyle der: "Biri sana selam verdii zaman sen ona:

«Allah'n selam ve rahmeti senin de üzerine olsun» de veya kendisinin dedii

gibi sadece: «Allah'n selam üzerine olsun» karln ver." 5

bn Cerîr ile bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "Size bir selam verildii

zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin ..."
4

buyruunu açklarken: "Bu sadece Müslümanlar arasnda geçerlidir"

demitir .
5

Beyhakî'nin uabu'l-îman ’da bildirdiine göre bn Ömer, biri kendisine

selam verdii zaman aynyla selam alrd. Kii ona: "Allah’n selam üzerine

olsun" dedii zaman o da: "Allah’n selam üzerine olsun" karln verirdi .

6

Beyhakî'nin bildirdiine göre adamn biri Urve b. ez-Zübeyrie: "Allah’n

selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diye selam verince, Urve: "Bize,

karlk olarak verecek bir ey brakmad. Zira selam bereket dilemede biter"

dedi .

7

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de Abdullah b. Anrim azatls Sâlim'den bildirir:

bn Amr, biri kendisine selam verdii zaman ziyadesiyle selam alrd. Bir

defasnda yanna geldim ve: "Allah'n selam üzerinize olsun" dedim.

“Allah’n selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun" karln verdi. Baka

bir zaman gelip: "Allah'n selam ve rahmeti üzerinize olsun" dedim. "Allah'n

selam, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun" karln verdi. Baka

bir zaman gelip: "Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diye

’ Ebû Dâvud (5196) ve Beyhakl (8876). isnad zayftr (bak: Elbânî, Da"îf Sünen Ebî

Dâvud, 1112).

2 Nisa Sur. 86
3 bn Cerîr (7/274).

" Nisa Sur. 86
5 bn Cerîr (7/274) vc bnu'l-Münzir (2077).
6
Beyhald (9095).

7 Beyhakî (9096).
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selam verdiimde: “Allah’n selam, rahmeti, bereketi ve tüm güzellikler

üzerinize olsun" karln verdi.’

Beyhakî'nin Mübarek b. Fadâle vastasyla bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Size bir selam verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam verin

veya ayniyle mukabele edin ..."

1

buyruunu açklarken öyle demitin

Müslüman kardein: “Allah’n selam üzerine olsun" diye sana selam verdii

zaman sen de ona: “Allah'n selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun”

eklinde karlk ver. Sana: “Allah’n selam ve rahmeti sizin de üzerine olsun"

demedii zaman sen de ona verdii ekliyle yani: “Allah'n selam senin de

üzerinize olsun" eklinde karlk ver. Sadece: “Senin de üzerine" eklinde

cevap verme .

3

bnu’l-Münzir'in Yûnus b. Ubeyd vastasyla bildirdiine göre Hasan(*

Basri): "Size bir selam verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam verin

veya ayniyle mukabele edin..."1 buyruunu açklarken: “Müslümanlara kar

daha iyisiyle, Ehl-i Kitab'dan olanlara kar ise aynsyla mukabelede

bulunulur" demitir.
5

Abd b. humeyd, Ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Size bir selam verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam

verin veya ayniyle mukabele edin ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Müslümanlara kar daha iyisiyle, Ehl-i Kitab'dan olanlara kar ise aynsyla

mukabelede bulunulur. Haan (-1 Basri) ise bunu açklarken her ikisinin de

Müslümanlar için olduunu söylemitir."7

bn Ebî eybe, Buhâri, el-Edebu'l-Müfred’de, bn Ebi’d-Dünyâ, es-SamPta,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan bildirir: Biri sana

selam verdii zaman Yahudi, Hristiyan, Mecûsi her ne olursa olsun selamna

1

Buhâri (1016). Zayf hadistir (bak: Elbârû. Da'if Edpbt'l-Müfred, 159).

J

Nisa Sur. 86

3 Beyhakî (9094).

A Nisa Sur. 86
5 bnu'l-Münzir (2076).

‘ Nisa Sur. 86
1 bn Cerir (7/275), bnu'l-Münzir (2075) ve bn Ebî Hatim 3/1021 (5727, 5730).
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karlk ver. Zira Yüce Allah: “Size bir selam verildii zaman, ondan daha

iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele edin..."' buyurur.

2

Buhârî, EdeVde ve bnu’l-Münzir, Ibn Abbâs'tan bildirin âyet Firavun

bana: “Allah mübarek klsn!" diyecek olsa ben de ona: “Allah sana da

mübarek klsn" karln verirdim .
3

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'âz ve bn CerîrMn bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): “Selam vermek sünnet, selama karlk vermek ise farzdr” demitir .

4

bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye ve BeyhakPnîn ibn Mes'ûd'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (uiiaiiahu sieytv «mim öyle buyurmutur "Selam, Allah'n

isimlerinden biridir ve onu yeryüzüne koymutur. Onun için aranzda selam

yayn. Bin urad bir toplulua selam verip de onlar selamn aldddan

zaman, kendilerine Allah' hatrlatt için onlardan bir derece daha üstün olur.

Verdii selama karlk vermemeleri halinde onlardan daha hayrl olanlar

(melekler) bu selamna karlk verir.
"5

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred 'de ve Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bunu mevkûf

(onun sözü) olarak zikreder .

6

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'âz Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(öMahu ditti naibin): "Selam, Allah'n isimlerinden biridir ve onu yeryüzüne

koymutur. Onun için aranzda selam yayn" buyurmutur.

7

Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sahUrtu aleyh «ollar):

"Selam, Yüce Allah'n isimlerinden biridir ve onu yeryüzüne koymutur

Onun için aranzda selam yayn" buyurmutur.

1

1

Nisa Sur. 86
1 bn Ebî eybe (7/443), Buhârî (1107), bn Ebi'd-Dünyâ (307), bn Cerîr (7/275), bnu'l-

Münzir (2071) ve bn Ebî Hâlim 3/1020, 1021 (5725, 5729). Hasen hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Edebi’l-Müfred, 843).

3 Buhârî (1113) ve bnu'l-Münzir (2072). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi’ l-

Mûfred, 848).
* Buhârî (1040) ve bn Cerîr (7/278). snad sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi l-

Müfred, 794).

5 Beyhakî (8780, 8783).
6
Buhârî (1039) ve Beyhakî (8779).

7 Buhârî, Edebu'l-Müfred (989). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 760).
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Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Selam, Yüce Allah'n isimlerinden

biridir. Onun için ne kadar çok selam verirsen Allah' o kadar çok zikretmi

olursun" demitir.*

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (stoHahu aleyh

YBseHem): "Selam, Yüce Allah'n isimlerinden biridir ve onu kullan arasnda

koymutur. Onun için kiinin, kendisine selam veren birini hayrdan baka bir

ekilde anmas helal olmaz" buyurmutur .

3

bn Merdûye'nin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(aaHaHahu aleyh «salim) öyle buyurmutur. "Selam aranzda yayn, zira selam Cennet

ahalisinin esenlik dileme eklidir. Kii karlat binlerine selam verdii

zaman, selamna karlk vermeleri halinde onlardan bir derece daha üstün olur.

Selamna karlk vermemeleri durumunda ise onlardan daha hayrl olanlar

selamna karlk verirler ki onlar da meleklerdir."

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk:

"Selam, yeryüzünde Yüce Allah'n verdii bir güvencedir” demitir.
4

Hakîm et-Tirmizî'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (ulUttu

aleyh vesaiiam):
"lk önce selam veren kii, Allah ve Resûlü'ne daha yakn olmay hak

eder " buyurmutur.

5

Buhârî, Edeb’de ve ibn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Resûlullah [laHaMu aleyhi

YsnHetn): "Yahudiler, selamlama ve amin deme konusunda sizi kskandklar kadar

hiçbir eyde kskanmazlar" buyurmutur. bn Merdûye'nin lafz ise öyledir.

"Yahudiler kskanç bir topluluktur. Müslümanlar en çok selamlama

konusunda kskanrlar. Zira Yüce Allah selam dünyadayken bize vermitir ve

Cennet ahalisinin esenlik dileme eklidir. Bizleri kskandklar dier bir konu da

namazda imamn ardndan «Âmin» dernemizdir.
"6

1

Beyhakî (8784, 8785).

1 Beyhakî (8793).

3 Uydurma hadistir (bak: Elbânî, Da'îful-Câmi', 3367):
4 Hakîm et-Tirmizî (2/177).

5 Hakîm et-Tirmizî (2/177) ve Ebû Dâvud (5197). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 4328).

* Buhâri (988). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 759).
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Beyhakî, Hâris b. urayh'tan bildirir: Resûlullah (bbIIbIIbIu b^ wdbn) öyle

buyurdu: "Müslüman müslümann kardeidir. Onunla karlaht zaman

verilen selama aynsyla veya daha iyisiyle karlk verir. Bana geçtii zaman

ona nasihatte bulunur. Dümana kar kendisinden yardm istedii zaman ona

yardm eder. Yol sorduu zaman yardma olur ve gerekli tarifleri yapar.

Dümana kar bir saldn için kendisinden ödünç bir istediinde ona verir,

ancak Müslüman birine saldrmak için bir eyi ödünç istediinde vermez.

Dümana kar kalkann verir. Ayn ekilde mâun'u ondan esirgemez." Ashab:

“Yâ Resûlallah! Maun da ne?” diye sorduklannda, Allah Resulü (uiUUu step

veseBem): "Maun ta, su ve demirden olur

"

buyurdu. Ashab: “Demir olan ne?"

diye sorduklannda: "Bakr tencereler ile ilerinizde kullandnz demir

kazmalardr" buyurdu. Ashab: “Ta olanlan ne?" diye sorduklannda: "Tatan

yaplm kaplardr" buyurdu .

1

Beyhakî'nin Ömer b. el-Hattâb'tan bildirdiine göre Resûlullah (nfafetu dep

vcsdkn) öyle buyurmutun "ki mümin karlatnda biri dierine selam verip

kucaklatklarnda, içlerinden Allah'a en sevimli olan karsndakine daha fazla

güleryüz gösterendir. Karlaan iki müminin arasna yüz tane rahmet iner.

Bunun doksam ilk selam verenin, kalan onu da ilk kucaklaanndr

Beyhakî'nin Haan (-1 Basri)*den bildirdiine göre Resûlullah (laUsiUu dep

veseiiem): "nsanlara güleryüzle selam vermen de bir sadakadtr" buyurmutur.
3

Taberânî ve Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(sdiaiiahu sieyfi vaseiiBm): "Yüce Allah selam ümmetimiz için esenlik dileme, zimmüer

için de bir güvence kld" buyurmutur/

Beyhakî'nin Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MBidu Beyi

YBsuiiem) öyle buyurmutur: "Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayca az

olan çok olana, küçük olan büyüe selam verir. Topluluk içinden sadece birinin

’ Beyhakî (7654).
J Beyhakî (8052, 8961).

3 Beyhakî (8053)

4 Taberânî (7518), M. el-Evsat (3210) ve Beyhakî (8798). Elbânî, es-Silsiletu’d-Dalfe'de

(3064) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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selam vermesi yeterli olur. Verilen selama topluluk içinden sadece birinin

karlk vermesi de yeterli olur."'

Hâkim, bn Ömer'den bildirir “Üzerinde krmz renkte iki parçalk giysi

bulunan bir adam Hz. Peygamber'le (uiiaiiafHj aleyhi »niM karlanca ona selam

verdi. Ancak Allah Resulü adamn selamna karlk vermedi .”1

Beyhakî, Saîd b. Ebî Hilâl el-Leysî'den bildirir: “Topluluk içinden birinin

selam vermesi yeterli olur. Topluluk içinden de birinin selama karlk vermesi

yeterli olur." 3

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir: “Verilen selama karlk vermeyi nasl hak

olarak görüyorsam, yazlan mektuba cevap yazmay da ayn ekilde hak

olarak görüyorum .”4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: "Size bir selam

verildii zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya ayniyle mukabele

edin ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bunun sadece selam

konusunda olduunu mu sanyorsunuz? Böylesi bir karlk her ey için

geçerlidir. Biri sana iyilik yapt zaman da sen de ona bir iyilikle karlk ver.

âyet iyilik yapma imkann yoksa adama dua et veya kardelerinin yannda

onun hakknda iyi eyler söyle.”
6

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Allah her eyin

hesabn gerei gibi yapandr" 7 buyruunu açklarken: "Yüce Allah selam ve

dier bütün konularda kiinin yaptklann görür” demitir.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: ifadesini: “Gözeten, kollayan” eklinde açklamtr .

1

' Beyhakî (8923).

1 Hâkim (4/190, "sahih").

* Beyhakî (8924).

4 Beyhakî (9097)

5 Nisa Sur. 86
5
ibn Ebî Hatim 3/1021 (5728),

7 Nisa Sur. 86
8 bn Ebî Hatim 3/1022 (5733).

9 NisâSur. 86
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Cr* d jL^S Uj, Ûlj <j£Si ^ Ui

j^T US" jJ jij * Ül J}-ii i* J-^î
*'

üii âl ^ j^l»^ dd}^jM Sû .!>*

fir* ['+*j^'x*rj ^>-

"Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah

onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah’n

saptrdn siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah'n

saptrd kimseye sen hiç yol bulamayacaksn. Sizin de
kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eit
olasnz. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar

onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eer yüz çevirirlerse

onlar yakalayn, bulduunuz yerde öldürün ve hiçbirini

dost ve yardma edinmeyin." <nj.â Sur. sa, 89 )

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî,

Nesâî, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî, Delâil’de

Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleybî vtseM ile birlikte Uhud savana

çkanlardan bazlan geri dönmülerdi. Resûlullah’n M»iahu eierh vmiien) ashab bu

dönenler konusunda iki gruba ayrldlar. Bir grup onlar hakknda: “Onlar

öldürelim” derken, dier grup: “Hayr, öldürmeyelim” diyordu. Yüce Allah bu

konuda: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar,

yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n saptrdn siz mi yola

getirmek istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol

bulamayacaksn" 2
âyetini indirince, Resûlullah balata aleyh maM: "Medine temiz

ve pak bir yerdir. Atein gümüteki kiri temizlemesi gibi kirli ve pis olan

darda brakr" buyurdu .
3

1 bn Cerir (7/278), bnu'l-Münzir (2079) ve bn Ebî Hâtim 3/1021 (5732).
3

Nisa Sur. 88
3 Tayâlisî (607, 608), bn Ebî eybe (14/406), Müsrif (125), Ahmed 35/477, 498, 499

(21599, 21634, 21636), Abd b. Humeyd (242), Buhârî (1884, 4050, 4589), Müslim (1384,
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Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Abdulazîz b. Muhammed
vastasyla Zeyd b. Eslem'den, o da Sa’d b. Muâz el-Ensârî'nin oullarndan

birinden bildirir "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah

onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir...'" âyeti bizim hakkmzda

nazil oldu. Bir defasnda Resûlullah (niiaiahu aleyhi «ailem) kalkp bir konuma yapt

ve: "Bana eziyet edeni, bana eziyet edenleri evinde toplayan kim bertaraf

eder?" diye sordu. Sa’d b. Muâz kalkt ve: "Yâ Resûlallah! âyet bizden biri ise

onu öldürürüz. Hazredi kardelerimizden biri ise de verecein emre itaat

ederiz” dedi. Ancak Sa’d b. Ubâde kalkt ve: "Ey Ubâde'nin olu! Sen

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi maiium) itaat etme derdinde deilsin! Asl maksadn

biliyorum” diye çkt. Useyd b. Hudayr da kalkp: "Ey Ubâde'nin olu! Sen

münafk birisin ve münafklan da seversin!” diye araya girdi. Muhammed b.

Mesleme de kalkp: "Sakin olsun ey insanlar! Resûlullah (saiiaiiahu deyhi vesilem)

aramzda. Bu konuda onun verecei emri yerine getiririz" deyince Yüce

Allah: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar,

yaptklarndan dolay baaa etmitir ..."
3
âyetini indirdi.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Avfî vastasyla bn Abbâs’tan bildirir. Mekke’de

bazlan Müslüman olduklann dile getirdiler, ancak müriklere de yardm

ediyorlard. Baz ileri için Mekke'den çktlar ve: "Muhammed'in

arkadalanyla karlamamz halinde bize bir zararlar olmaz” dediler.

Müminler, onlann Mekke'den çkt haberini alnca bazlar: "Bineklerimize

binip gidelim ve o pis insanlan öldürüleim. Zira size kar dümanlarnza

yardm ediyorlar” dedi. Bazlar da: "Sübhanallah! Sizler gibi Müslüman

olduklarn söyleyen kiileri mi öldüreceksiniz? Srf yurtlarn brakp sizin gibi

hicret etmedikleri için mi kanlar ve mallann helal sayacaksnz?” karln
verdiler. Onlar hakknda müminler bu ekilde iki gruba ayrdlar. Hz.

Peygamber (silallhu aleyhi vesilem) de yanlarnda bulunmasna ramen her iki gruba

da olumlu veya olumsuz bir ey demedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar, yaptklarndan

dolay baaa etmitir. Allah’n saptrdn siz mi yola getirmek

2776), Tirmizî (3028), Nesâî, S.el-Kübrâ (11113), bn Cerîr (7/281, 282), bnu’l-Münzir

(2081). bn Ebî Hâtûn 3/1022, 1023 (5739), Taberânî (4804) ve Beyhakî (3/222).

’ Nisa Sur. 88
1

Nisa Sur. 88
J Saîd b. Mansûr (Tefsir, 663), bnu'l-Münzir (2082) ve bn Ebî Hâtûn 3/1023 (5740).

bn Kesîr, Tefsir (2/327): "afîb bir hadistir" demitir.
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istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol bulamayacaksn. Sizin

de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eit olasnz. O halde

Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eer

yüz çevirirlerse onlar yakalayn, bulduunuz yerde öldürün ve hiçbirim

dost ve yardmc edinmeyin"1

âyetlerini indirdi. Bununla da dier müminler

gibi hicret etmedikleri sürece veya hicretten yüz çevirmeleri halinde

öldürülmelerine izin verildi .

2

Ahmed munkat' bir senedle Abdurrahman b. Avf'tan bildirir: Bir topluluk

Medine'ye Resûlullah’m (saiiaiiahu aleyhi veseiitn.) yanna gelip Müslüman oldular

Ancak Medine'nin havasna alamayp hummaya yakalandlar. Bundan dolay

Medine'den çktlar. Çktktan sonra ashâbdan bazlanyla karlatlar. Ashap

“Neden geri döndünüz?" diye sorunca: "Medine’de hastala yakalandk"

karln verdiler. Ashap da: “Resûlullah (saliai ahu uleyhi veseiitm) bu konuda sîzler için

en güze! örnek deil miydi?” dediler. Sonrasnda ashâbdan bazlan onlar için

“Münafktr” derken, bazlan: “Hayr, münafk deillerdir” dediler. Bunur

üzerine Yüce Allah: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah

onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n saptrdn siz m
yola getirmek istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol

bulamayacaksn"3 âyetini indirdi .

4

bn Ebî Hâtim baka bir vecihle Ebû Seleme b. Abdinrahman'dan bildirir:

Arap kabilelerinden bir topluluk Resûlullah'm MUbhu aleyfc n»iem) yanna hicret

etti. Bir süre Medine'de ikamet ettikten sonra kabilelerine geri döndüler.

Dönüte Resûlullah'm Mallak steyhî vMM ashabndan bir grupla karlanca

sahabeler onlar tand. Ashap: “Neden döndünüz?” diye sorduklarnda

mazeretler öne sürdüler. Bunun üzerine ashâbdan bazlar onlann münafk

olduklarn söyledi. Onlann münafk olduklan azdan aza dolamaya

balaynca Yüce Allah onlar hakknda: "Münafklar hakknda iki frka olmanz

da niye? Allah onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n

' Nisa Sur. 88, 89
1 bn Cerîr (7/283, 284) bn Ebî Hâtim 3/1023 (5741).
3 Nisa Sur. 88
4 Ahmed 3/203, 204 (1667). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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saptrdn siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye

sen hiç yol bulamayacaksn''1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar,

yaptklarndan dolay baaa etmitir ..."3 âyetini açklarken öyle

demitir: "Bir topluluk Müslüman olduklarn söyleyerek Mekke'den

Medine'ye hicret etti. Ancak sonradan dinden döndüler. Mekke'ye gidip baz

ticari mallann getirmek için Allah Resulünden izin isteyince müminler onlann

durumu hakknda ihtilafa dütü. Müminlerden bazlan onlann münafk

olduunu söylerken dier bir grup da mümin olduklarn söyledi. Ancak Yüce

Allah indirdii bu âyetle onlann münafk olduunu bildirdi ve öldürülmelerini

emretti. Mekke'ye dönen grup ticari eyalann aldktan sonra Resûlullah

(oiaihhu aleyhi mdiam) ile aralannda anlama bulunan Hilâl b. Uveymir el-Eslemî'nin

yanna gittiler. Âyette belirtildii gibi Hilâl, müminlerle veya kendi kabilesiyle

savamay içine sindirmeyen kiidir. Hilâl'e sndklan ve Hilâl'in, Hz.

Peygamberce (aiyahu aleyhi vbsbIM anlamas olduu için Mekke'den dönüp

kendisine snan bu toplulua dokunulmamtr."4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar, yaptklarndan

dolay baaa etmitir..."5 âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene

göre âyet, iki kii hakknda nazil olmutur. Kureyli olan bu iki kii Müslüman

olduklann söylemi, ancak Hz. Peygamber'in (taiuihu aleyhi «seUem» yanna hicret

etmemi ve müriklerle Mekke'de kalmlard. Resûlullah’n (sdiaiiahu aleyhi «selem)

ashâbmdan bir grup bu iki kiiyle Mekke’ye doru giderken karlam
bazlar: "Canlar ve mallan helaldir" derken, bazlar da: "Canlar ve mallar

size helal olmaz" demitir. Müslümanlar bu iki kii konusunda bu ekilde

çekiince Yüce Allah: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah

onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n saptrdn siz mi

yola getirmek istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol

bulamayacaksn. Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla

' Nisâ Sur. 88
1 bn Ebî Hâlim 3/1024 (5742).

* Nisâ Sur. 88
4 bn Cerîr (7/282. 283), bnu'l-Münzir (2083) ve bn Ebî Hâüm 3/1024 (5744).

5 Nisâ Sur. 88



552 £ Nisâ Sûresi &

eit olasnz. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini

dost edinmeyin. Eer yüz çevirirlerse onlar yakalayn, bulduunuz yerde

öldürün ve hiçbirini dost ve yardmc edinmeyin. Ancak sizinle aralarnda

anlama olan bir toplumasnm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi

kavimleriyle savamay içlerine sdramayp (tarafsz olarak) size gelenler

baka. Eer Allah dileseydi, onlar size musallat klard da sizinle

savarlard...'” âyetlerini indirdi .

1

bn Cerîr, Ma'mer b. Râid'den bildirir: Bize bildirilene göre Mekke

ahalisinden bir grup Hz. Peygamber'e (»immu aiayü vaw«#n) mektup yazarak

Müslüman olduklann bildirdiler. Ancak yalan söylemilerdi. Müslümanlar

onlarla karlanca durumlar konusunda ihtilafa dütüler. Müslümaniardan

bazlan: "Kanlan bize helaldir” derken, bazlan: "Kanlan bize haramdr”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da

niye? Allah onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir..."3 âyetini

indirdi .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir:

Bunlar Hz. Peygamber'le (saUaiiahu aleyhi vesei)«n) hicret etmeyip Mekke’de kalan

ancak iman ettiklerini söyleyen kiilerdir. Resûlullah'n taHsUu aleyhi vuttfan) ashab

bunlarn durumu konusunda ihtilafa dütü- Müslümaniardan bazlan bunlar

dost edinirken, bazlan ise onlardan beri olduklann bildirdiler ve: "Bunlar Hz.

Peygamber'le (niMihu aleyhi malim) hicret etmeyip geride kaldlar” dediler. Yüce

Allah da bunlar hakknda âyet indirip münafk olduklann, Müslümanlann

onlan dost edinmemeleri gerektiini bildirdi. Bunun yannda hicret edene

kadar da onlann dost edinilmemesini emretti .

3

bn Cerîr, Süddî’den bildirir: Münafklardan bir grup Medine'den çkmak

istedi. Müminlere: "Medine'nin havas bize iyi gelmedi, hasta etti. Yaylaya

doru çkp da biraz kendimize gelelim sonra geri döneriz. Zira biz yaylada

yetimi bir topluluuz” dediler. Bu ekilde Medine'den çktklannda ashâb

onlann durumu hakknda ihtilafa dütü. Bir ksm: "Bunlar Allah düman

1

Nisâ Sur. 88-90
1 bn Cerîr (7/284) ve bnu I-Münzir (2084).

3 Nisâ Sur. 88

4 bn Cerîr (7/284).

5 bn Cerîr (7/285).
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nünafklardr. sterdik ki Resûlullah <gM»ho eleyin veseKem} bize izin versin de onlan

öldürelim" derken, bir ksm da: "Hayr! Onlar bizim kardelerimizdir. Ancak

Medine'nin havas onlara iyi gelmedi. Temiz hava almak için de yaylaya doru

çtlar. Kendilerine geldiklerinde de geri dönerler" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar,

yaptklarndan dolay baaa etmitir..."' âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime bu âyeti

açklarken öyle demitir: Müslümanlardan bazlan müriklerden mal aldlar

ve Yemâme'ye ticaret için bu mallan götürdüler. Geride kalan Müslümanlar

bunlarn durumu konusunda ihtilafa dütü. Bir grup: "âyet onlarla

karlarsak öldürür ve ellerindeki mallan alnz" derken, dier bir grup:

"Bunu yapamazsnz! Zira onlar din kardelerinizde ve sadece ticaret için

gittiler" dediler. Bunun üzerine de: "Münafklar hakknda iki frka olmanz

da niye? Allah onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir ..."3 âyeti nazil

oldu.'’

bn CenVin bn Vehb vastasyla bildirdiine göre bn Zeyd: "Münafklar

hakknda iki frka olmanz da niye..."3 âyetini açklarken öyle demitir fk

hadisesinde Hz. Âie hakknda malum eyleri söyleyen bn Ubey hakknda

nazil olmutur. O zamanlar bu yönde: "...O halde Allah yolunda göç

edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eer yüz çevirirlerse

onlar yakalayn, bulduunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardmc

edinmeyin"6 âyeti nazil olunca Sa'd b. Muâz, Abdullah b. Ubey b. Selûl'ü

kastederek: "Onun dediklerinden Allah'a ve Resûlü'ne snrm" dedi .
7

bn Ebî Hâtim, AbdurTahman b. Zeyd b. Eslem'den, o da babasndan

naklen bildirdiine göre Resûlullah {sdlsiiehu ele»hi veselM bir hutbe verip:

"Resûlullah' tn ashabn küçük düüreni, Yüce Allah temize çkard halde

Resûlullah'n ailesi hakknda kötü sözler söyleyen kii konusunda ne dersiniz?"

’ Nisa Sur. 88
2 bn Cerîr (7/285, 286).

3 Nisâ Sur. 88
4 bn Ebî Hâtim 3/1024 (5743).

5 Nisâ Sur. 88
6
Nisâ Sur. 89

7 bn Cerîr (7/286).
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buyurdu. Daha sonra Hz. Âie'nin masum olduu konusunda Yüce Alah’n

indirdii âyetleri okudu. "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye?

Allah onlar, yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n saptrdn
siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol

bulamayacaksn ''1

âyeti nazil olduktan sonra da bu konuda hiç kimse tek bir

söz dahi söylemedi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim’in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: “ Siii
"

3

buyruunu: “Allah onlan baaa etmitir" eklinde

açklamtr.’

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: ifadesini: “Geri döndürdü” eklinde açklamtr .

6

Tastî’nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. ei-Ezrak, bn Abbâs'a

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Yaptklanndan dolay onlar

Cehennemde tuttu, anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar böylesi bir ifadey

bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler

Ümeyye'nin:

‘Asî olduklar için Cehennemde tutuldular

Zira yalan dolan söyleyip yalanc çabitlikte bulundular" sözünü iitmedin

mi?"

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

buyruunu: "Yaptklanndan dolay onlan helak etti" eklinde

açklamtr.
9

1

Nisâ Sur. 88
1 bn Ebî Hatim 3/1025 (5748).

3 Nisâ Sur. 88
4 bn Cerîr (7/288), bnu'l-Münzir (2086) ve bn Ebî Hatim 3/1025 (5745).

5 Nisâ Sur. 88
6 bn Cerîr (7/288) ve bnu'l-Münzir (2087).
7
el-tkân'da (2/91) geçtii üzere Tastî.

*
Nisâ Sur. 88

9 Abdurrezzâk (1/167), bn Cerîr (7/288, 289) ve bnu'l-Münzir (2089).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: ifadesini:

“Saptrmtr" eklinde açklamtr .

2

Taberânî, Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: Münafklar ile Resûlullah'n Maiiühu aleyhi

«»«Beni) ashab bir evdeydi. Müslümanlardan bazlan: “sterdik ki karmza
çksnlar ve onlarla savaalm" derken, bazlan bunu ho karlamad. Bu

konuda tartp sesleri yükselince Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi vtseiiem) yanlanna çkt ve

Zeyd’e: "Münafklar hakknda iki frka olmanz da niye? Allah onlar,

yaptklarndan dolay baaa etmitir. Allah'n saptrdn siz mi yola

getirmek stiyorsunuz? Allah'n saptrd kimseye sen hiç yol

bulamayacaksn
"3 âyetini yaz!" buyurdu .

4

p fl
ia l .. 1 iill jjj y i>4^i j jî

i Jit- uî |jLii ijiitj
fi

(Oi ^ ^jiîüli

“Ancak sizinle aralannda anlama olan bir topluma
snm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi

kavimi eriyle savamay içlerine sdramayp (tarafsz

olarak) size gelenler baka. Eer Allah dileseydi, onlan size

musallat klard da sizinle savarlard. Eer onlar sizden

uzak durur, sizinle savamayp size bar teklif ederlerse;

Allah, onlara saldrmak için size bir yol (yetki)

vermemitir." (Ni.a Sur. 90)

ibn Ebî eybe, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Delâil'de Haan (-

Basrî)’den, o da Surâka b. Mâlik el-Müdlicî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiisiiahu

aleyhi vesellem) Bedir ve Uhud savanda müriklere kar zafer elde edip

çevredekiler de Müslüman olunca kabilem olan Müdlic oullannn üzerine

Hâlid b. el-Velîd’i göndereceini duydum. Bunun üzerine yanna gittim ve:

1

Nisa Sur. 83
1 bn Cerir (7/289) ve bn Ebî Hatim 3/1025 (5746).

} Nisâ Sur. 88
4 Taberânî (4805).
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“Sana verilen nimet akna!” dedim. Yanndakiler” Yava ol!” dediler, ams

Allah Resulü: "Brakn!" buyurdu ve: "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Kabileme

birlik göndereceini örendim. Bense onlarla anlama yapman istiyorum

âyet senin kavmin (Kureyliler) Müslüman olurlarsa onlar da Müslümar

olur, slam'a girerler. Müslüman olmamalar halinde de onlara seri

davranma” karln verdim. Bunun üzerine Allah Resulü (uiisHahu aleyhi meltem),

Hâlid’in elini tuttu ve: "Bununla birlikte git ve istediini yap" buyurdu. Hâlic

de Resûlullah'a (oflaiiahu aleyh »eailem) kar dümanlara yardm etmemeleri,

Kureylilerin Müslüman olmalan halinde Müslüman olmalan, yanlanna geler

bakalannn da bu anlama üzerinden muameleye tutulaca üzerine bir

anlama yapt. Sonrasnda Yüce Allah: "Ancak sizinle aralarnda anlama

olan bir topluma snm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi

kavimleriyle savamay içlerine sdramayp (tarafsz olarak) size gelenler

baka ..."
1

âyetini indirdi. Bu âyete göre de Müdlic ogullanna snanlar da

ayn anlamaya tâbi oldu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Ancak sizinle aralarnda anlama olan bir topluma snm bulunanlar,

yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savamay içlerine sdramayp
(tarafsz olarak) size gelenler baka ..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

“Bu âyet, Hilâl b. Uveymir el-Eslemî, Surâka b. Mâlik el-Müdlicî ve Huzeyme b.

Âmir b. Abdimenâf oullan hakknda nazil oldu.'*

bn CenVin bildirdiine göre Süddî: "Ancak sizinle aralannda anlama

olan bir topluma snm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi

kavimleriyle savamay içlerine sdramayp (tarafsz olarak) size gelenler

baka ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: “âyet küfürlerini açkça ortaya

koyarlarsa onlan bulduunuz yerde öldürün. Bunlardan biri anlamal

’ Nisa Sur. 90
1 bn Ebî eybe (14/331-333), bn Ebî Hâlim 3/1026 (5750, lafz kendisinindir) ve bn

Kesîr, Tefsî/de (2/328) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Nisa 5ur. 90

« bn Cem (7/293) ve bn Ebî Hatim 3/1027 (5757).

5 Nisâ 5ur. 90
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olduunuz bir kavme snd zaman ona zimmet ahalisinden olana

yaptnz muameleyi yapn ."1

Ebû Dâvud, Nâsih'de, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Nehhâs ve Beyhakî,

Sünen’de bn Abbâs'tan bildirir: "Ancak sizinle aralarnda anlama olan bir

topluma snm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle

savamay içlerine sdramayp (tarafsz olarak] size gelenler baka../2

âyetinin hükmünü: "Haram aylar çknca bu Allah'a ortak koanlar artk

bulduunuz yerde öldürün..."3 âyeti neshetmitir.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Savamay içlerine

sdramayp size gelenler baka..."5 buyruunu açklarken: "Ne sizinle, ne

de kendi kavimleriyle savamay içlerine sindiremeyenlerdir" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “ jî

fasl*-”

7

buyruunu: "Dönüp aranza katldklarnda" eklinde açklamtr.

buyruunu ise: "çleri daraldnda" eklinde açklamtr.
9

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti,

"stemeyerek, içten gelmeyerek" anlamna gelecek ekilde: "^js^ o>^"

lafzyla okumutur.

10

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': "(JU IjSflj"
1’

buyruunu: "Size ban teklif ederlerse" eklinde açklamtr .

12

1 bn Cerîr (7/292).

3

Nisâ Sur. 90
3 Tevbe Sur. 5
4 bnu'l-Münzir (2091), bn Ebî Hâlim 3/1027 (5756), Nehhâs (sh. 340) ve Beyhakî

(9/11).

5 Nisâ Sur. 90
6 bn Ebî Hâlim 3/1027 (5759).

7 Nisâ Sur. 90

‘ Nisâ Sur. 90

’ bn Cerîr (7/295), bnu'l-Münzir (2094) ve bn Ebî Hatim 3/1027, 1028 (5758, 5761).

10 bnu'l-Münzir (2097) ve bn Ebî Hâlim 3/1028 (5762).

” Nisâ Sur. 90
12 bn Cerîr (7/297, 298) ve bn Ebî Hâlim 3/1028 (5765).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Nehhâs,

Katâde'den bildinn'Ancak sizinle aralarnda anlama olan bir topluma

snm bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savamay

içlerine sdramayp (tarafsz olarak) size gelenler baka ...”
1

âyetinin

hükmünü: "Haram aylar çknca bu Allah'a ortak koanlar artk bulduunuz

yerde öldürün.. .* l
âyeti neshetmitir .

3

bn CerîrMn bildirdiine göre Haan (-1 Basrî) ile krime bu âyeti açklarken:

"Tevbe Sûresi’ndeki âyet4 bu âyetin hükmünü neshetmitir" demilerdir .

5

Jl h>3

J L* p+*j»AÜ ûî

(Ujiîa ^4 iJ&j pkJi ^1 iAi Ajî
Li üüLi dA (tiCjjTj

"Hem sizden, hem de kendi toplumlanndan emin olmak
isteyen bakalarn da bulacaksnz. Bunlar her ne zaman
fitneye götürülseler ona baaa dalarlar. Eer sizden

uzak durmaz, bar teklif etmez ve ellerini çekmezlerse

onlar yakalayn, rastladnz yerde öldürün. te onlar

üzerine sizin için apaçk yetki verdik." (N»â Sur. 01)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Hem sizden hem de kendi toplumlanndan emin olmak

isteyen bakalarn da bulacaksnz ...”
6

âyetini açklarken öyle demitir:

"Bunlar Mekke'den bir topluluktur. Hz. Peygamber'e (»iAhu aleyhi «enlim)

geldiklerinde ikiyüzlülükle selam verirler, Kureylilere gittiklerinde de

putperestlie geri dönerlerdi. Bununla da hem Müslümanlardan, hem de

’ Nisa Sur. 90
1 Tevbe Sur. 5

3 Abdurrezzâk (1/167), bn Cerîr (7/299), bnu'l-Münzir (2098), bn Ebî Hâtim 3/1028

(5764, 5766) ve Nehhâs (sh. 340, 341).

4 Tevbe Sur. 5
5 bn Cerîr (7/298, 299).
4
Nisa Sur. 91
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müriklerden yana güven içinde olmak isterlerdi. Bana yanamadklar veya

müriklerden aynlmadklan sürece bunlarla sava emredilmitir."'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Hem sizden, hem de kendi toplumlarndan emin olmak isteyen

bakalarn da bulacaksnz. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona

ba aa dalarlar..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: "Ne zaman bir

fitnenin içinden çkmak isteseler bir daha içine düerler. Mekke’de Müslüman

olduunu söyleyen biri görüldüü zaman yanna denek, ta, akrep veya bir

böcek yaklatnlp: "Bu benim Rabbimdir!" demeye zorlanrd .”

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Hem sizden hem de kendi toplumlarndan emin olmak

steyen bakalarn da bulacaksnz. Bunlar her ne zaman fitneye

götürülseler ona ba aa dalarlar... âyetini açklarken öyle demitir:

Bunlar "Yâ Resûlallah! Ne sana kar, ne de kendi kabilemize kar savamz!"

diyen Tihâmeli bir kabiledir. Bu ekilde hem Hz. Peygamberden (uiiaAahu aM>

vBsaiiEir) yana, hem de kendi kavminlerinden yana güven çinde olmak

istemilerdir. Ancak Yüce Allah bu âyetle onlarn, ne zaman bir beladan

kaçmak isteseler o belayla helak olduklann bildirmitir.

5

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: "Hem sizden, hem de kendi

toplumlarndan emin olmak steyen bakalarn da bulacaksnz. Bunlar her

ne zaman fitneye götürülseler ona ba aa dalarlar..."
5

âyetinde

zikredilen kii Nuaym b- Mes’ûd el-Ecaî'dir. Nuaym, hem Resûlullah’tan

(uHaiBiu aleyhi nseiier) hem de müriklerden yana güven içinde olmak için iki taraf

arasnda söz götürüp getirirdi. Âyette bahsedilen fitneden kast da irktir .

7

1 bn Cerîr (7/301), bnu’l-Münzir (2101) ve bn Ebî Hâtim 3/1029, 1030 (5769, 5775).
J
Nisa Sur. 91

3 bn Cerîr (7/301) ve bn Ebî Hâtim 3/1029 (5770).

< Nisâ Sur 91

5 bn Cerîr (7/302, lafz kendisinmdir), bnu'l-Münzir (2102) ve bn Ebî Hâtim 3/1029,

1030 (5768, 5771, 5773).
6
Nisâ Sur. 91

1 bn Cerîr (7/302) ve bn Ebî Hâtim 3/1029 (5767, 5772).
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Bunlar her

ne zaman fitneye götürülseler ona ba aa dalarlar...*
1 buyruunu

açklarken: “Ne zaman bir fitneye maruz kalsalar, kurtulamayp içine

gömülürler" demitir.
2

Jij** J3 JJ VI £? j& jî 6sr Uj

çj5
J-?^^ \yxiii û! VI *UÎ Jl ii-J -J fâj

(ii* Cr?^ Î?J lrfi-*
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"Yanllkla olmas dnda bir müminin bîr mümini
öldürmeye hakk olamaz. Yanllkla bir mümini öldüren

kimsenin, bir mümin köleyi azad etmesi ve öldürülenin

ailesi balamadkça, ona diyet ödemesi gerekir. Eer o
mümin, size düman bir topluluktan ise mümin bir köleyi

azad etmek gerekir. ayet aranzda anlama olan bir

mitlettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat

etmek gerekir. Bunlar bulamayan kimsenin, Allah

tarafndan tövbesinin kabulü için iki ay pepee oruç

tutmas lâzmdr. Allah her eyi bilendir, hikmet sahibidir."

(Niaâ Sur. 92)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Yanllkla olmas dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk

olamaz ..."3 buyruunu açklarken: "Müslüman olurken Yüce Allah’a verdii

söze ve bu yönde gelen hükümlere göre kiinin mümin birini öldürme hakk

yoktur" demitir. 1

’ Nisa Sur. 91
3 bn Cerîr (7/302) ve bn Ebî Hâtim 3/1030 (5774).

3 Nisa Sur 92

4 bn Cerir (7/305).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Siiddî: 'Yanllkla

olmas dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk olamaz..."
1

buyruunu açklarken: “Bir mümin bir mümini öldüremez" demitir.

2

bn Cerîr, krime'den bildirin Âmir b. Lüey oullanndan biri olan Haris b.

Yezîd b. Nübeye, Ebû Cehl ile birlikte Ayyâ b. Ebî Rabîa'ya Mekke'de iken

ikence etmiti. Hâris daha sonra Medine'ye Hz. Peygamberim Maliahu aleyhi

Yusaiiem) yanna hicret etti. Ayyâ, Harre'de onunla karlanca hâlâ kafir biri

olduunu zannedip klcyla öldürdü. Hz. Peygamberie (caiiiiah aleyhi meltem) gelip

durumu bildirince: "Yanllkla olmas dnda bir müminin bir mümini

öldürmeye hakk olamaz..."3 âyeti nazil oldu. Allah Resûlü (iBiiaiiahu aieyftî veseiiem) de

Ayyâ’a: "Gidip bir köle azat et!" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Yanllkla olmas dnda bir müminin bir mümini

öldürmeye hakk olamaz..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: Ebû

Cehl’in anne bir kardei olan Ayyâ b. Ebî Râbîa, Hz. Peygamberie (saldan aleyhi

maileni) tâbi olduu için Ebû Cehl ile birlikte kendisine ikence eden ve

sonradan mümin olan bir adam öldürdü. Ancak Ayyâ onu hâlâ kafir biri

olarak düündüü için öldürmütü. Ayyâ mümin biri olarak Hz.

Peygamberiinissiisiishu aleyhi vasailam) yanna Medine’ye hicret etti. Daha sonra anne

bir kardei olan Ebû Cehl yanna geldi ve: "Annen aranzdaki yaknlk ve

üzerindeki hakk akna yanna geri dönmeni istiyor" dedi. Ayyâ’n annesi

Esmâ binti Mahreme idi. Bunun üzerine Ayyâ, Ebû Cehl ile birlikte yola çkt.

Mekke'ye ulaana kadar da Ebû Cehl onu skca balad. Mekke mürikleri

onu gördüklerinde küfürleri ve sapknlklan daha da artt ve: "Ebû Cehl,

Muhammed'e istediini yapabilir. Arkadalarn yakalayp balayabilir"

demeye baladlar.

6

' Nisa Sur. 92
1 bn Ebî Hatim 3/1031 (5780).

3 Nisa Sur. 92
4 bn Cerîr (7/307).

5 Nisa Sur. 92
6 bn Cerîr (7/306, 307), bnu'l-Münzir (2108) ve bn Ebî Hatim 3/1031 (5781, lafz

kendisinindir).
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bn Cerîr ve Ibnu'l-Münziriin bildirdiine göre Süddî: "Yanllkla olmas

dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk olamaz..."
1 buyruunj

açklarken öyle demitin Ayyâ b. Ebî Râbîa el-Mahzûmî hakknda nazil oldu.

Ayya Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber'in (sailailehu aleyhi reseiM yanna

Medine’ye hicret etmiti. Ebû Cehl ile Hâris b. Hiâm’n da anne bir

kardeleriydi. Annesi dier çocuklar içinde en fazla Ayyâ’ severdi. Ayyâ'n

Medine'ye hicret etmesi annesine çok ar geldi ve Ayyâ' görene dek bir

evin çats altna girmeyeceine dair yemin etti. Bundan dolay Ebû Cehl ile

Hâris, Medine’ye Ayyâ’n yanna gittiler. Annesinin içinde bulunduu zor

durumu anlattlar, onu görmesi için kendileriyle beraber Mekke'ye gitmesini

istediler. Annesi onu gördükten sonra da onu serbest bracaklanna dair söz

verdiler.

Bu sözleri üzerine Ayyâ onlarla birlikte yola çkt. Ancak Medine dna
çktklannda üzerine saldrp onu skca baladlar ve yüz kadar da sopa

attlar. Bunu yapmalarnda Kinâne oullanndan bir adam da onlara yardm

etti. Bundan dolay Ayyâ, imkan bulmas halinde Kinâne oullanndan olan

bu adam öldüreceine dair yemin etti. Bu ekilde Ayyâ, Mekke’nin

Resûlullah MaMu steyhi vMrftm) tarafndan fethedilmesine kadar hapis kald.

Fetihten sonra kurtulunca Kinâne oullanndan olan o adamla karlat.

Ancak adam Müslüman olmutu ve Ayyâ bunu bilmiyordu. Ayyâ onunla

karlanca da vurup öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah: "Yanllkla olmas

dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk olamaz. Yanllkla bir

mümini öldüren kimsenin, bir mümin köleyi azad etmesi ve öldürülenin

ailesi balamadkça, ona diyet ödemesi gerekir ...*
2
âyetini indirdi. Burads

yanllkla ifadesinden kast, onun mümin olduunu bilmemedir. Öldürülenir

ailesinin balamas da diyeti almamalardr.3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle

demitir: "Ayyâ b. Ebî Râbîa el-Mahzûmî, Âmir b. Lüey oullannn azatls

olan Hâris b. Yezîd’i öldürmek üzere yemin etmiti. Ayyâ bu yemini ettii

zaman Hâris henüz mürik biriydi. Hâris daha sonra Müslüman oldu, ancak

’ Nisâ Sur. 92
J
Nisâ Sur. 92

3 bn Cerîr (7/308) ve bnu l Münzir (2107).
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Ayya onun Müslüman olduundan haberdâr deildi. Onunla Medine'de

karlanca da öldürdü. Bu öldürmesi de hatayla öldürme sayld.” 1

bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen’de Abdurrahman b. el-Kâsm’dan, o da

babasndan bildirir: Hâris b. Zeyd, Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) kar çok

dümanca davranrd. Ancak sonradan Müslüman olmak için Hz.

Peygamber'in (dlsllahu aleyhi yesellem) yanna geldi. Bundan haberi olmayan Ayyâ b.

Rabîa onunla karlanca da saldnp öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Yanllkla olmas dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk

olamaz..."
2
âyetini indirdi.

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

Ebu'd-Derdâ tarafndan öldürülen bir adam hakknda nazil olmutur. Bir

müfrezede bulunan Ebu'd-Derdâ, ihtiyac için müfrezeden aynlp bir vadiye

yöneldi. Orada düman topluluktan, koyunlann otlatan bir adam gördü ve

klcyla ona saldrd. Adam: ‘‘Lâ ilahe illallah" dedi, ancak Ebu'd-Derdâ adam

vurup öldürdü. Koyun sürüsünü de aldktan sonra müfrezeye tekrar katld.

Ancak sonradan bu yaptndan dolay içine bir sknt dütü. Hz.

Peygamber'e MallaKu aleyhi «teM gelip durumu anlatnca, Allah Resûiü: "Kalbini

açp baksaydn ya!" karln verdi. Ebu’d-Derdâ: "Yâ Resûlallah! Açp

baksam su veya kandan baka bir ey mi göreceim?" deyince, Allah Resulü:

"Diliyle Müslüman olduunu sana söylemesine ramen ona inanmadn öyle

mi?" buyurdu. Ebu'd-Derdâ: "Yâ Resûlallah! imdi benim durumum ne

olacak?" diye sorunca, Allah Resûiü: "Peki, adamn «Lâ ilahe illallah» demesi

ne olacak?" karln verdi. Ebu’d-Derdâ bir daha: "Yâ Resûlallah! imdi

benim durumum ne olacak?" diye sorunca, Allah Resûiü yine: "Peki, adamn

«La ilahe illallah » demesi ne olacak?" karln verdi. Bundan dolay Ebu'd-

Derdâ: “O anda henüz yeni Müslüman olmay çok istedim" demitir. Bunun

üzerine: "Yanllkla olmas dnda bir müminin bir mümini öldürmeye

hakk olamaz. Yanllkla bir mümini öldüren kimsenin, bir mümin köleyi

azad etmesi ve öldürülenin ailesi balamadkça, ona diyet ödemesi

’ bn Ebî Hatim 3/1031 (5782).

1 Nisa Sur. 92
3 bnu'l-Münzir (2109) ve Beyhakî (8/72).
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gerekir..."' âyeti nazil oldu. Burada öldürülenin ailesinin balamas d*

diyeti almamalardr.2

Rûyânî, bn Mende, el-Ma'rife*de ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife*de Bekr b

Hârise el-Cühenî'den bildirin Resûlullah'n Mdishu aleyh «ailen» gönderdii bir

müfrezenin içindeydim. Müriklerle karlkl çarpmaya baladmzda
müriklerden birinin üzerine saldrdm. Benden slam'a snd ancak ber

dinlemeyip onu öldürdüm. Hz. Peygamber (seUUu aleyh «utten) bunu iitince bana

kzd ve kendinden uzak tuttu. Sonrasnda Yüce Allah kendisine: "Yanllkla

olmas dnda bir müminin bir mümini öldürmeye hakk olamaz..

âyetini indirince, benden raz oldu ve yaknlarnda bulunmama izin verdi.
4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Yanllkla bir mümini öldüren kimsenin, bir mümin köleyi

azad etmesi ve öldürülenin ailesi balamadkça, ona diyet ödemesi

gerekir..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Mümin köleden kast,

ergenlik çana erip kendi iradeyisle iman eden, orucunu tutup namazm

klan köledir. Kuriân'da mümin sfatyla birlikte kullanlmayan köle ifadesi,

henüz bebek olan köleyi de içine alr. Yanllkla mümin birini öldüren kiinin

köle azat etmenin yannda öldürülen kiinin ailesine diyet ödemesi de

gerekir. Ancak ölenin ailesi diyeti ona balarlarsa ödemesi gerekmez."
6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirin Ubey b. Ka'b'n

kraatinde bu âyeti: i*^ sj44 ü 535 (= Bir mümin köleyi azat

etmesi gerekir. Ancak azat edilecek kölenin çocuk olmas geçerli deildir)"

eklindedir. 7

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Sünen*de, Ebû Hureyre'den

bildirir: Adamn biri siyah bircariyeyle Hz. Peygamber'e (niiaUu *yhi ««M geldi

ve: "Yâ Resûlallah! Mümin bir köle azat etmem gerekiyor" dedi. Allah Resulü,

’ Nisâ Sur. 92
1 bn Cerîr (7/309).

3 Nisâ Sur. 92

* el-sâbe'de (1/323) geçtii üzere bn Mende.
5 Nisâ Sur, 92
6 bn Cerîr (7/311, 312) ve bn Ebî Hâtim 3/1032, 1033, 1035 (5787, 5793, 5802, lafz

ken diinindir).
7 Abdurrezzâk (16831).
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cariyeye:
"
Allah nerede

?"
diye sorunca, cariye parmayla göe iaret etti.

"Ben kimim?" diye sorunca, cariye “Sen Allah’n Resulüsün” anlamnda önce

Resûlullah'a («iIbHbIn «Mi vsarlem) sonra da göe iaret etti. Bunun üzerine Allah

Resûlü:
"Bunu azat et, zira mümin biridir

"

buyurdu.'

Abd b. Humeyd, bn Abbâs’tan bildirin Adamn biri Hz. Peygamber'e MalUhu

«Mi Y«sB Bm] geldi ve: “Mümin bir köle azat etmem gerekiyor ve yanmda siyah

bir cariye var” dedi. Allah Resûlü (saMahu aleyhi veeDem}, adama: "Onu yanma getir"

buyurdu. Cariye gelince ona: "Allah'tan baka ilah olmadna, benim de

Allah'n Resûlü olduuma ehadet ediyor musun?" diye sordu. Cariye: “Evet!”

deyince, Allah Resûlü (uUiahu «teyw veniiem), cariyenin efendisine: "Onu azat et"

buyurdu.

Abdurrezzâk, Ahmed ve Abd b. Humeyd, Ensâridan bir adamdan bildirir

Siyah bir cariyemle Hz. Peygamber'in Malisini aleyh, «seiiem) yanna geldim ve: “Yâ

Resûlallah! Mümin bir köle azat etmem gerekiyor. Bu cariyeyi mümin biri

olarak görüyorsan onu azat edeceim” dedim. Resûlullah (nlaliho mliam),

cariyeye: "Allah'tan baka ilah olmadna ehadet ediyor musun?" diye

sorunca, cariye: “Evet!” dedi. Resûlullah (sbIIbMu «Mi veseiisn): "Benim Allah Resûlü

olduuma ehadet ediyor musun?" diye sorunca, cariye: “Evet!” dedi. Allah

Resûlü (sdMBhtj aleyhi yeseIIeti): "ölümden sonra tekrar dirilmeye iman ediyor

musun?" diye sorunca, cariye yine: “Evet!" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(salidialu aleyh «naHtnO bana: "Onu azat et, zira mümin biri" buyurdu.
2

Tayâlisî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifafda

Muâviye b. Hakem es-Sülemî’den bildirir: Cariyelerimden birine bir tokat

attm. Bunu Resûlullah’a Miailohu aleyhi «selM söylediimde bunun ar bir ey
olduunu söyledi. Ona: “Yâ Resûlallah! Cariyeyi azat edeyim mi?" diye

sorduumda: "Tabi, onu yanma getir" buyurdu. Cariyeyi Resûlullah'a (railaiBb

Beyhi veseliem) getirdiimde: "Allai nerede?" diye sordu. Câriye: “Allah göktedir"

dedi. Allah Resûlü: "Ben kimim?" diye sorunca, cariye: “Sen Allah’n

' Ebû Dâvud (3284) ve Beyhakî (7/388). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dol/ Sünen Ebî

Dâvud, 716).

5 Abdurrezzâk (16814) ve Ahmed 25/19 (15743). Müsned'in muhakkikleri: "snad
sahihtir" demilerdir.
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Resulüsün’' dedi. Bunun üzerine Resûlullah [nUafafo eieyh «atfen) bana: "Bu mümin

bir cariyedir. Onu azat et" buyurdu.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn ihâb: "...Ona diyet ödemesi

gerekir ..."
2 buyruunu açklarken: "Bize bildirilene göre Resûlullah (satlailahu aierh

miiBir) bu diyetin yüz deve olduunu söylemitir" dedi.
3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bnu'l-Münzir, bn

Mes'ûd’dan bildirir: “Resûlullah (saibiiahu aleyhi vntUcm) hatayla birini öldürmede

diyetin iki yana girmi yirmi dii deve, iki yana girmi yirmi erkek deve, üç

yana girmi yirmi dii deve, be yana girmi yirmi dii deve ve dört yana
girmi yirmi dii deve (olmak üzere yüz deve) olduuna hükmetti ."4

Ebû Dâvud ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirin “Hz. Peygamber (saiiaiishu

Beyk «taifen) diyeti oniki bin (dirhem) olarak takdir etti."
5

bnu'l-Münziriin Ebû Bekr b. Amr b. Hazm’dan, o babasndan, o da

dedesinden naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber (tBMiahu deyh «saflm} Yemen

ahalisine içinde farzlar, sünnetler ve diyetleri içeren bir mektup yazp bunu

Amr b. Hazm ile gönderdi. Mektubun içinde:
"
Diyeti altn olarak verecekle’-,

bunu bin dinar olarak verirler" ifadesi de vard .

6

Ebû Dâvud, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: “Resûlullah (saüaiiahu aleyhi nallan) diyet

konusunda, diyeti deve olarak vereceklerin yüz deve, sr olarak

vereceklerin ikiyüz sr, koyun olarak vereceklerin kibin koyun, giysi olarak

vereceklerin de bunu ikiyüz giysi olarak vermelerini takdir etti.”

Ravi der ki: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiam) diyeti tahl olarak verecekler için de

bir miktar tayin etti, ancak bunu rivâyet eden Muhammed b. shâk bu miktar

aklnda tutamamtr."7

1

Tayâlisî (1201), Müslim (537), Ebû Dâvud (930, 3282), Nesâî (1217) ve Beyhakî (890)
1 Nisâ Sur. 92
J bn Ebî Hatim 3/1032 (5789).

4 Ahmed 7/328, 329 (4303), Ebû Dâvud (4545), Tirmizî (1386), Nesâî (4816) ve bn
Mâce (2631). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 984).

5 Ebû Dâvud (4546). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 985).

6
bkz: Nasbu ’r-Mye (2/339, 342).

7 Ebû Dâvud (4544). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud, 983)



567Âyet: 92

bn Cerîr ile bn'l-Münzir'in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: \ buyruunu: "Tam diyet” eklinde açklamtr.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: 45ai”
3

buyruunu açklarken: "Muselleme’den kast tam diyettir” demitir.4

bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre Süddî: 5IÂ iili 4jj$”
5

buyruunu: "Ölenin ailesi almaktan vazgeçmedii sürece diyet ödenir”

eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "
j| âiili îai

3SÜÛ j] î)j dlil”
6
buyruunu: "Ölenin ailesine diyet ödenir. Ancak ölenin ailesi

diyeti almaz, bunu öldürene balarlarsa o zaman verilmeyebilir” eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Öldürülenin ailesi

balamadkça, ona diyet ödemesi gerekir..."7 buyruunu açklarken öyle

demitir: Öldüren kiinin ailesi, bu diyeti ölen kiinin ailesine teslim eder.

Ancak ölenin ailesinin bu diyeti öldüren kiiye balamas kendileri için daha

hayrl olur. Köle azat edilmesine gelince de bunun, öldüren kiinin malndan

yerine getirilmesi farzdr.”
8

bn Cerîr, Bekr b. e-erûd'den bildirir: Ubey b. Ka'b’n mushafmda bu

âyet: "I3I2 jî yj” eklindedir.9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre brâhim en-Nehaî: “...Öldürülenin ailesi balamadkça, ona diyet

ödemesi gerekir..."
10 buyruunu açklarken: "Bu hüküm, öldürülen kiinin ve

varisleri olan ailesinin Müslüman olmas durumunda geçerli olur” demitir.

1

Nisa Sur. 92
3 bn Cerîr (7/313).

3 Nisa Sur. 92
4 bn Ebî Hatim 3/1032 (5790).

5 Nisa Sur. 92
6
Nisâ Sur. 92

7 Nisâ Sur. 92

* bn Ebî Hatim 3/1033 (5791, 5792, 5794).

9 bn Cerîr (7/314).
10
Nisâ Sur. 92
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"...Eer o mümin, size düman bir topluluktan ise...*

1

buyruunj

açklarken: “Burada söz konusu olan kii kendisi Müslüman, ancak ailesi ile

kavmi mürik olan ve Resûlullah'la Maliahu aie^ reseUem) aralannda anlama

bulunmayan kiidir** demitir. '...ayet aranzda anlama olan bir

millettense ..."
1 buyruunu açklarken de öyle demitin “Burada söz konusu

olan kii kendisi Müslüman, ancak ailesi ile kavmi mürik olan ve Resûlullah’la

(saKaiiBhu aiayh. millim) aralannda anlama bulunan kiidir. Böylesi bir kiinin hatayla

öldürülmesi durumunda varisleri Müslümanlardr. Ancak diyeti ailesi ve

kavmi ödeyecei için katil tarafndan verilecek diyeti de onlar alr."3

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

'...Eer o mümin, size düman bir topluluktan ise ...”'4 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kii darulharpte mümin bir ekilde yaarken yine

Müslüman biri tarafndan öldürüldüü zaman onu öldüren kiinin mümin bir

köle azat etmesi veya pe pee iki ay oruç tutmas gerekir. Diyet ödemesi ise

gerekmez." '...ayet aranzda anlama olan bir millettense ...'5 buyruunu

açklarken de öyle demitin "âyet zimmet ahalisinden kafir biri ise ve

Müslüman biri tarafndan öldürülürse öldüren kiinin ölen kiinin ailesine

diyet ödemesi ve bir köleyi azat etmesi gerekir."
6

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: '...Eer o mümin,

size düman bir topluluktan ise ...'
7 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Burada sÖ2 konusu olan kii; mümin bir ekilde müriklerin içinde yaayar,

sava için Müslüman ordusunun geldiini duyunca mürik olan kavmi kaçp

kendisi kalan ve kafir olduu düünülerek Müslümanlar tarafndan öldürülen

kiidir. Bu durumda onu öldüren kiinin bir köle azat etmesi gerekir.”
8

1

Nisâ Sur. 92
J Nisâ Sur. 92

3 Saîd b. Mansûr Sütüm (2828), Tefsir (664), bn Ebî eybe (9/443, 12/465, 466) ve bn
Cerîr (7/315, 316).

4 Nisâ Sur. 92

5 Nisâ Sur. 92
4 bn Cerîr (7/317, 318).

7 Nisâ Sur. 92

* bn Cerîr (7/317, 318).
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bn Cerîr ve Beyhakî’nin Sünen'de Ikrime’den bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Eer o mümin, size düman bir topluluktan ise..."' buyruunu

açklarken öyle demitir: “Kendisi Müslüman kabilesi ise kafir olan kiinin

öldürülmesi durumudur. Böylesi bir durumda diyet ödemek gerekmez, ama

öldüren kiinin mümin bir köle azat etmesi gerekir."
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuM-Münzir, Atâ b. es-Sâib vastasyla Ebû

yâd'dan bildirin Bazen kii gelip Müslüman olduktan sonra mürik olan

kavmine geri döner ve içlerinde yaard. Hz. PeygamberMn (uiiaiiatu aleyhi mrtm)

gönderdii birlikler de bunlarla savar, içlerinden Müslüman olanlar da

ölürdü. Bu konuda Yüce Allah: "...Eer o mümin, size düman bir

topluluktan ise mümin bir köleyi azad etmek gerekir...” 3 âyetini indirdi. Bu

ekilde öldürülen kii için de diyet ödemek gerekmez. 4

bn Ebt eybe, Ibnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakî’nin Sünen ’de Atâ b. es-Sâib vastasyla Ebû Yahyâ’dan bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Eer o mümin, size düman bir topluluktan ise ..."5

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bazen kii Hz. Peygamber'e {sbHbIIbHu «leyto

»esîUem) gelip Müslüman olur ve mürik olan kavmine geri döner içlerinde

yaard. Müslüman birlikler de o kavme bir saldn durumunda böyle

kiilerden hatayla öldürdükleri de olurdu. Bu ekilde öldürülenler için bir köle

azat edilirdi." "...ayet aranzda anlama olan bir millettense ...*
6

buyruunu açklarken de öyle demitir: “Bazen mümin kii Müslümanlarla

anlamas olan bir kavimden ve içlerinde yayor olabilir. Böylesi bir kiiyi

hatayla ödüren müslümann diyet vermesi ve bir köle azat etmesi gerekir.”
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Eer o mümin, size

düman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azad etmek gerekir ..."
8

buyruunu açklarken öyle demitir: “Mirdâs b. Amr hakknda nazil

1

Nisa Sur. 92
3 bn Cem (7/315) ve Beyhakî (8/131).

3 Nisâ Sur. 92
4 bn Cerîr (7/316).

5 Nisâ Sur. 92
6 Nisâ Sur. 92
7 bn Ebî eybe (9/444, 12/465), bn Ebî Hâtim 3/1033, 1034 (5797, 5800), Taberânî, M.

el-Evsat (8174), Hâkim (2/307, 308, "sahih") ve Beyhakî (8/131).

* Nisâ Sur. 92
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olmutur. Kendisi Müslüman olmutu; ancak kavmi Müslümanlarla savata

olan kafir bir topluluktu. Usâme b. Zeyd de Mirdâs’ hatayla öldürmüte..

Harp ehlinden olduklan için diyet verilmemi sadece köle azat edilmitir.”
1

bnu'l-Münzirîin Cerîr b. Abdillah el-Becefî'den bildirdiine göre Resulullah

(saiisilahu Blerhi nsHem): "Müriklerle ikamet eden kiiden zimmet de kalkar
'

buyurmutur.

1

bn Ebî eybe, ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre a’bi:

"...ayet aranzda anlama olan bir millettense ..."3 buyruunu açklarken:

“Bu kii Müslümanlarla aralarnda anlama bulunan bir topluluktan olan,

ancak mümin olmayan kiidir” demitir .
4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Câbir b. Zeyd: "...ayet

aranzda anlama olan bir millettense ..."5 buyruunu açklarken: “Söz

konusu kii, mümin olan kiidir” demitir.

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...ayet aranzda anlama

olan bir millettense ..."7 buyruunu açklarken: “Bu kii Müslümanlarla

anlamal bir topluluktan olan mümin biridir” demitir.

8

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebu Mâlik: "...ayet aranzda anlama

olan bir millettense ..."9 buyruunu açklarken: “Söz konusu kii kafir olan

kiidir” demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin krime vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "...ayet aranzda misak bulunan bir millettense ..."
11

buyruunu açklarken: "Misak'tan kast anlamadr” demitir.

11

’ bn Ebî Hatim 3/1033, 1034 (5796, 5798).

J
Beyhakî (9/12, 13).

3 Nisâ Sur. 92

* bn Ebî eybe (9/444, 12/465) vc bn Cerîr (7/319).

5 Nisâ Sur. 92
4 bn Cerîr (7/320).

7 Nisâ Sur. 92

* bn Cerîr (7/320).

9 Nisâ Sur. 92
10
Nisâ Sur. 92

’’ bn Cerîr (7/322) ve Beyhakî (8/131).
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ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn ihâb: "...ayet aranzda anlama

olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek

gerekir..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bize bildirilene göre

önceleri anlamal olan kiinin diyeti, Müslüman olan kiinin diyeti kadard.

Ancak daha sonra bu uygulama kaldrld ve anlamal olann diyeti,

Müslüman olan kiinin diyetini yans kadar oldu. Yüce Allah öldürülen

anlamal kiinin diyetinin ailesine teslim edilmesini ve diyetin yannda mümin

bir köle azat edilmesini emretti."
3

Ebû Dâvud, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinden naklen

bildirir: Resûlullah (saliBiiaim aleyhi veseiiem) zamannda müslümann diyeti, sekiz yüz

dinar veya sekiz bin dirhemdi. Ehli Kitap’tan olan birinin diyeti de Müslüman

birinin diyetinin yans kadard. Hz.Ömer halife olana kadar da diyette

uygulama bu ekildeydi. Ömer halife olduu zaman verdii bir hutbede:

"Develerin fiyat artt" dedi ve altn bulunanlarn diyeti bin dinar, gümüü

olanlann diyeti oniki bin dirhem, sn olanlann diyeti iki yüz sr, koyunu

olanlann diyeti ikibin koyun ve giysisi olanlann da diyeti iki yüz giysi olarak

vermelerini takdir etti. Zimmilerin diyetinde ise herhangi bir yükseltme

yapmad ve öyle brakt .

3

bn Ebî eybe, Nesâî ve Hâkim’in Ebû Bekre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiieiihj aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "
Cennetin kokusu yüz yllk

bir mesafeden dahi duyulur. Yüce Allah, Müslümanlarla anlamas bulunan bir

cana kyan kiiye hem Cenneti, hem de Cennetin kokusunu haram eder."4

bn Ebî eybe, Buhârî, bn Mâce ve Hâkim’in Abdullah b. Amridan

bildirdiine göre Resûlullah (ssliallahu aleyhi veseiiem): "Zimmilerden birini öldüren kii

Cennetin kokusunu dahi alamaz. Cennetin kokusu da krk yllk bir mesafeden

duyulur" buyurmutur.
5

Tirmizî ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sdMiahu aleyhi mailem]: "Bilin ki Allah'n ve Resulünün güvence verdii zimmilerden

’ Nisa Sur. 92
' bn Ebî Hâtim 3/1035 (5803).

’ Ebû Dâvud (4542). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen EM Dâvud, 3806).

4 bn Ebî eybe (9/425), Nesâî (4762) ve Hâkim (1/126, "sahîh"). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen en -Nesâî, 4422)

5 bn Ebî eybe (9/426), Buhârî (6914), îbn Mâce (2686) ve Hâkim (2/126, 127, "sahîh").
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birini öldüren kii Allah'n sözünü bozmu olur ve Cennetin kokusunu dahi

alamaz. Cennetin kokusu da yetmi yllk bir mesafeden duyulur"

buyurmutur.

1

âfiî, Abdurrezzâk, Ibn Ebî eybe ve bn CenVin Saîd b. el-Müseyyeb'ten

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Ehli kitaptan olan birinin diyeti krk bin

dirhemdir. Mecusi olan kiinin diyeti ise sekiz yüz dirhemdir” demitir .

1

bn Cerîrîin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Hatayla öldürme, birini

kastederken bakasn öldürmektir” demitir.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Bunlar bulamayan kimsenin iki ay pepee oruç tutmas lâzmdr...”4

buyruunu açklarken öyle demitir: Mümin birini hatayla öldüren kii, köle

azat etme imkan yoksa iki ay pe pee oruç tutar. Bu âyet de hata ile birini

öldüren Ayyâ b. Ebî Rabîa hakknda nazil olmutur.” 5

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Bunlar bulamayan

kimsenin iki ay pepee oruç tutmas lâzmdr ..."
6 buyruunu açklarken:

"Köle azat etme imkan olmayan kii, iki ay pe pee oruç tutar” demitir.

7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk: "...Bunlar bulamayan kimsenin iki

ay pepee oruç tutmas lâzmdr..."
6 buyruunu açklarken: "Köle azat

etme imkan olmayan kii bu ekilde oruç tutar. Ancak diyet hiçbir durumda

ortadan kalkmaz ve her halükârda ödenmesi gerekir” demitir.
9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mesrûk'a, "...Bunlar bulamayan kimsenin ki ay pepee oruç tutmas

1

Tirmizî (1403, "hasen") ve Hâkim (2/127, “sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizt, 1132).

1 âfiî 2/214 (ifâu'l-Ayy, 356), Abdurrezzâk (18479), bn Ebî eybe (9/288) ve bn Cerir

(7/332. 333).

5 bn Cerir (7/323).

4 Nisâ Sur. 92

5 bn Cerir (7/335) ve bn Ebî Hâbm 3/1035 (5805).

^ Nisâ Sur. 92
7 bn Ebî Hatim 3/1035 (5806).

s
Nisâ Sur. 92

* bn Cerir (7/334).
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lâzmdr...'" buyruunda bahsedilen orucun sadece köle azat etme imkan

olmayan kii için mi, yoksa hem köle azat etme, hem de diyet ödeme imkan

olmayan kii için mi olduu sorulunca: "Âyette bahsedilen imkanszlktan

kast, hem köle azat etme, hem de diyettir” demitir.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid’e, "...Bunlar bulamayan

kimsenin iki ay pepee oruç tutmas lâzmdr..."3 buyruundaki oruç

konusu sorulunca öyle demitir: “Kii bu orucu iki ay boyunca ara vermeden

ve orucu bozmadan tutar. ayet hastalk veya herhangi bir özür olmadan bu

süre içinde orucunu bozarsa iki ay yeni batan tutar. Ancak hastalk veya

baka bir özür dolaysyla orucunu bozmak zorunda kalrsa hastal veya

özrü bittii zaman kalan günleri tutar. Bu iki ay tutmadan ölen kii için de her

birine bir müd tahl yiyecek vermek üzere altm yoksul doyurulur.”4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Bunlar bulamayan

kimsenin iki ay pepee oruç tutmas lâzmdr..." 5 buyruunu açklarken:

“Hatayla birini öldüren kii için Yüce Allah'n arlatnlm bir ekilde verdii

cezadr” demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Bu, tövbenin Allah

tarafndan kabulü için bir vesiledir. Allah her eyi bilendir, hikmet

sahibidir
"7 buyruunu açklarken öyle demitin “Hatayla öldürmeye karlk

keffâret ve diyet uygulamas Yüce Allah'n, bu ümmetin bu yöndeki

günahlannn balanmasna bir vesiledir. Arap müriklerle anlama yapma

da: "Haram aylar çknca mürikleri bulduunuz yerde öldürün ..."

8

âyetiyle

neshedilmitir. Hz. Peygamber (aslaUahu aleyh veseKen): "Farkl dinlerden olanlar

birbirlerine ?nirasç olamaz" buyurmutur.
5

1 Nisa Sur. 92
1 bn Cerir (7/335) ve bn Ebî Hatim 3/1035 (5808).

3 Nisa Sur. 92
4 bn Ebî Hâtim 3/1036 (5810).

5 Nisa Sur. 92
6 bn Ebî Hâtim 3/1036 (5809).

7 Nisa Sur. 92
8 Tevbe Sur. 5

9 bn Ebî Hâtim 3/1036 (5811. 5812), Ahmed 11/245 (6664), Ebû Dâvud (2911) ve bn
Mâce (2731). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Eb Dâvud, 3411).
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"Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli

kalaca cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve

büyük azab hazrlamtr.” (n«& Sur. 03)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc vastasyla krime'den bildirir

"Ensâr'dan bir adam Mikyâs b. Dubâbe’nin kardeini öldürünce Hz

Peygamber (saiitHshu sieyhi ysseiism) Mikyâs’a diyet verdi ve Mikyâs bunu kabul etti

Ancak sonradan kardeinin katiline saldrp onu öldürdü."

bn Cüreyc der ki: Bakas ise bunu rivayet ederken öyle der “Ensâridar

bir adam Mikyâs'n kardeini öldürünce Hz. Peygamber (»tahta deyfc «sdem

Neccâr oullarn diyeti ödemekle yükümlü tuttu. Daha sonra Hz. Peygamber

(salBlahu aleyhi metan) Mikyâs ile Fihr oullanndan bir adam bir i için gönderdi.

Yolda giderken de güçlü biri olan Mikyâs, Fihr oullanndan olan o adam yere

çald. Ban da iki ta arasnda ezdi. Sonrasnda da öyle söylenmeye balad:

‘Kardegime karg Fikr oullanndan olan adam öldürdüm

Diyetini de Neccâr oullardan Farili efendilere ödettim.
"

Hz. Peygamber (allakta aleyh «seiiem) durumdan haberdar olunca:
"Sanrm

baka bir ey olmutur da onu öldürmütür. Yoksa kastl bir ekilde onu

öldürmüse ne Haram bölgesinde ne de dnda, ne savata ne de barta ona

güven yoktur!" buyurdu. Mekke'nin fethi srasnda da öldürüldü.” bn Cüreyc

der ki: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca

cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve büyük azab

hazrlamtr"' âyeti de onun hakknda nazil olmutur.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Kim bir mümini kasden

öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir..." 3 âyetini açklarken

öyle demitir: Mikyâs b. Dubâbe el-Kinânî hakknda nazil olmutur. Mikyâs,

1

Nisâ Sur. 93
3 bn Cerir (7/341).

3 Nisâ Sur. 93
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Medine’deyken kardei Hiâm b. Dubâbe ile birlikte Müslüman oldu. Bir gün

Mikyâs kardei Hâim'i Ensâr’dan olan Neccâr oullarnda ölü olarak bulunca

Hz. Peygamber'e (saiisllehu aleyh) vesBiiem) gidip durumu bildirdi. Bunun üzerine

Resûlullah (suliaiiahu aleyhi veeeM Kurey'ten Fihr oullanndan bir adam Mikyâs ile

birlikte evleri Kubâ’da bulunan Neccâr oullanna gönderdi ve: "Katilin kim

olduunu biliyorsanz onu Mikyâs'a teslim edin. Kim olduunu bilmiyorsanz

da ona diyeti ödeyin" emrini verdi. Resûlullah'n (satiaAshu *ytn mailem) elçisi Neccâr

oullanna gelip emri iletince: "Allah ve Resulünün emrini iittik ve itaat

ediyoruz. Ancak vallahi katilin kim olduunu bilmiyoruz. Onun için diyet

vereceiz” dediler. Sonrasnda Mikyâs'a kardeinin diyeti olarak yüz deve

verdiler. Mikyâs ile Fihr oullanndan olan adam Kubâ'dan Medine’ye dönüe

geçtiklerinde Mikyâs, Resûlullah'n (uMlm aleyhi «saiM elçisi Fihr oullarndan

olan adama saldnp öldürdü. slam dininden de çkt. Diyet olarak ald
develerden birine bindi, dierlerini de önüne katp Mekke'ye doru yola

koyuldu. Giderken de öyle bir iir okuyordu:

“Kardeime kar Fikr oullanndan olan adam öldürdüm

Diyetini de Neccâr oullardan Fâri’li efendilere ödettim

Bu ekilde intikamm alp rahatladm

Eskiden olduu gibi de putperestlie dönüyorum.
”

Haksz yere cana kymas, diyeti almas, slam dininden çkmas ve kafir

olarak Mekke'ye dönmesi üzerine de hakknda: "Kim bir mümini kasden

öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir...”
1

âyeti nazil oldu.
2

Beyhakî, uabu'l-îmarida Ketbî vastasyla Ebu Sâlih’ten, o da bn

Abbâs'tan aynsn zikreder.
3

Abd b. Humeyd, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, ibn Cerir ve Taberânî,

Said b. Cübeyriden bildirin Müminin öldürülmesi konusunda Küfe ahalisi

ihtilafa dütüler. Ben de kalkp bn Abbâs'a gittim ve bu konuyu sordum. bn
Abbâs öyle dedi: "Bu konuda nazil olan son âyet: "Kim bir mümini kasden

1
Nisa Sur. 93

2 bn Ebî Hatim 3/1037 (5816).

3 Beyhakî (2%).
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öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir ..."
1

âyetidir. Bunu

nesheden baka bir âyet de inmi deildir."
2

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Mâce, Nesâî, Ibn Cerr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Nâsih’âe ve Taberânî, Sâlim b. Ebi’l-

Ca’d'dan bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a geldi ve: "Birini kastl bir ekilde

öldüren kii hakknda ne dersin?” diye sordu. bn Abbâs u karl verdi:

"Yüce Allah: «Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, çinde temelli

kalaca cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve büyük azaö

hazrlamtr» 3 buyurur. Bu âyet son nazil olan âyetlerdendir ve Resûlullan

(saliaiiahu aleyhi veseiiem) vefat edene dek bunu nesheden bir âyet inmi deildir.”

Adam: “Peki, birini kasten öldüren kii tövbe edip salih amel ilese ve doru
yoldan aynlmazsa?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: "Neye tövbe

edecek ki? Zira Resûlullah'n {sdBlahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu iittim:

"Birini kastl bir ekilde öldüren kii annesiz kala! Kyamet gününde bu ekilde

öldürülen kii katilini sa veya sol tarafna alm, kesik ba sa veya sol elinde,

boyun damarlarnn kanlan Ar'a doru fkm bir ekilde çkar ve: «Rabbim!

Bu kuluna sor, beni neden öldürdü?» der."4

Tirmizî'nin Amr b. Dînar vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde öldürülen

kii, kendisini öldüren kiinin perçemi ve bandan tutmu, kesilen boyun

damarlarnn kanlan da fkm bir ekilde huzura çkar. Katilini Ar'a kadar

yaklatm ve: «Rabbim! Bu adam beni öldürdü» der."

Amr b. Dînar der ki: bn Abbâs'a birini kastl bir ekilde öldüren kiinin

tövbe etmesi konusu sorulunca: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas,

içinde temelli kalaca cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve

’ Nisa Sur. 93
J
Buhârî (4590, 4763), Müslim (3023), Ebû Dâvd (4275), Nesâî (4011), bn Cerir

(7/346) ve Taberânî (12314, 12315).

3 Nisâ Sur. 93

“ Saîd b. Mansûr (Tefsir, 666), Ahmed 4/44, 420, 5/412 (2142, 2683, 3445), Abd b.

Humeyd, el-Muntehab (679), bn Mâce (2621), Nesâî (4010), bn Cerir (7/342-345), bn Ebî

Hâtim 3/1036 (5813), Nehhâs (sh. 346) ve Taberânî (12597). Sahih hadistir (bak: Elbâni,

Sahih Sünen tbn Mâce, 2122).
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büyük azab hazrlamtr' 1

âyetini okudu ve: “Bu âyet neshedilmemi ve

hükmü deimemitir. Bu durumda nasl tövbe etsin?" dedi .

2

Abd b. Humeyd, Buhârî ve bn Cerir, Saîd b. Cübeyr’den bildirir

Abdurrahman b. Ebzâ bana: “ibn Abbâs'a: "Kim bir mümini kasden

öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir..."3 âyetini sor" dedi.

Sorduumda bn Abbâs: “Bu âyeti nesheden baka bir âyet yoktur"

karln verdi. "Onlar, Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen,

haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve zina etmeyen

kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"4
âyeti hakknda da: "Bu

âyet mürikler hakknda nazil olmutur" dedi.
5

Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerir, Hâkim ve ibn Merduye, Saîd b.

Cübeyriden bildirir Abdurrahman b. Ebzâ, "Kim bir mümini kasden

öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir..."
6
âyeti ile 'Onlar,

Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n

haram kld cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar

yaparsa ar azaba urar" 7
âyetini bn Abbâs'a sormam istedi. Sorduumda

bn Abbâs öyle dedi: “Kii Müslüman olup da dinin emir ve yasaklarn

örendikten sonra kastl bir ekilde mümin cana kyarsa onun cezas

Cehennemdir ve bunun tövbesi de yoktur. Furkân Sûresi'ndeki âyet ise

Mekke mürikleri hakknda nazil oldu. Zira Mekke mürikleri Allah'a ortaklar

komu, Allah'n haram kld cana haksz yere kym ve her türlü çirkin leri

yapmlard. “Bütün bunlar yaptktan sonra Müslüman olmamzn bize ne

faydas dokunacak?" demeleri üzerine: "Ancak tövbe edip de inanan ve

sallh amel ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir.

Allah, çok balayandr, çok merhamet edendir"
8
âyeti nazil oldu. Bu da

mürikler hakkndadr."9

1

Nisâ Sur. 93
1 Timizi (3029, "hasen"). Sahih hadistir (bak: Elbâru, Sahth Sünen et-Tirmizî, 2425).

3 Nisâ Sur. 93
A Furkân Sur. 68
5 Buhârî (4766) ve bn Cerîr (7/345).
6
Nisâ Sur. 93

7 Furkân Sur. 68
a Furkân Sur. 70
9 Buhârî (3855, 4765), bn Cerîr (7/345, 346) ve Hâkim (2/403).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, ehr b. Haveb'ten bildirir bn Abbâs'n öyle

dediini iittim: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli

kalaca cehennemdir..."' âyeti, "Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel

ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok

balayandr, çok merhamet edendir"
3
âyetinden bir yl sonra nazil oldu .

3

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir "Kim bir mümini kasden öldürürse

cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir...'* âyeti, "Onlar, Allah ile

beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld
cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar
azaba urar... Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel ileyenler baka.

Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok balayandr,

çok merhamet edendir"3 âyetlerinden sekiz yl sonra nazil oldu .

6

bn Cerîr, Nehhâs ve Taberânî, Saîd b. Cübeyrîden bildirir. bn Abbâs’a:

"Mümin birini kasten öldüren kii için tövbe var m?” diye sorduumda:

"Hayr, yok” dedi. Ona, "Onlar, Allah le beraber baka bir ilâha kulluk

etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve zina

etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"7 âyetini

okuduumda ise öyle dedi: "Bu âyet Mekkî bir âyettir ve Medenî bir âyet

olan: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca

cehennemdir..."
8
âyetiyle neshedilmitir.”9

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Zeyd b. Sâbit'ten bildirin Tehdit içeren: "Kim bir

mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir ..."
0

âyeti, kolaylk gösteren: "üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla

’ Nisa Sur. 93

' Furkân Sur. 70

* bn Cerîr (7/347) ve bn Ebî Hâtim 8/2731 (15416).

4 Nisa Sur. 93
$ Furkân Sur. 68-70
6 bn Cerîr (7/347).

' Furkân Sur. 68
8
Nisâ Sur. 93

9 bn Cerîr (17/512), Nehhâs (sh. 346) ve Taberânî (12501 ).

,0
Nisâ Sur. 93
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balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için

balar ...'
1

âyetinden alt ay sonra nazil oldu .

2

Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Zeyd b.

Sâbit'ten bildirin Tehdit içeren: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas,

içinde temelli kalaca cehennemdir...
-3

âyeti, kolaylk gösteren: "Onlar,

Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n

haram kld cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar

yaparsa ar azaba urar-4
âyetinden alt ay sonra nazil oldu .

5

Ebû Dâvud, bn Cerîr, Nehhâs, Taberânî, (bn Merdûye ve Beyhakî, Zeyd b.

Sâbit'ten bildirin "Nisa Sûresi’ndeki âyet

6

,
Furkân Sûresi’ndeki âyetten ;

alt

ay sonra nazil oldu."

8

Taberânî ve bn Merdûye, Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: "Onlar, Allah ile

beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld
cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar
azaba urar-9 âyeti nazil olduu zaman hogörülü ve yumuak
yaklamndan dolay hepimiz ardk. Ancak yedi ay sonra: "Kim bir mümini

kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir ...
-10

âyeti

nazil oldu.
1 ’

Abdurrezzâk, Dahhâk’tan bildirir: "nme zaman bakmndan Nisâ

Sûresi'ndeki âyet
,J

ile Furkân Sûresi'ndeki âyet
13 arasnda sekiz yl vardr."'4

1

Nisâ Sur. 48. 116
1 Abdurrezzâk (1/168) ve ibn Cerîr (7/350).

3 Nisâ Sur. 93

9 Furkân Sur. 68
5 Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 667), bn Cerîr (7/349) ve bn Ebî Hâtim 3/1037 (5815).
6
Nisa Sur. 93

7 Furkân Sur. 68
8 Ebû Dâvud (4272), bn Cerîr (7/349), Nehhâs (sh. 345), Taberânî (4868) ve Beyhakî

(8/16). Elbânî, es-Silsilelu s-Sahîha'da (2799) hadisin sahih olduunu söylemitir.
9 Furkân Sur. 68
10
Nisa Sur. 93

"Taberânî (4869).

” Nisâ Sur. 93
,J Furkân Sur. 68
M Abdurrezzâk (1/167, 168).
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Semmûyeh, Fevâid’de Zeyd b. Sâbit'ten bildirir. Nisâ Sûresi’ndeki âyet
1

,

"üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun

dnda kalan (günah)lar ise diledii kimseler için balar ..."
2
âyetinden

dört ay sonra nazil oldu.

ibn Cerîr, ibn Abbâs'tan bildirir: En büyük günahlar, Allah'a irk komak ve

Allah’n haram kld cana kymaktr. Çünkü Yüce Allah: "Kim bir mümini

kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir. Allah ona

gazap etmi, lanetlemi ve btiyük azab hazrlamtr5 buyurur.
4

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "irk ve cana kyma

konusu kurtuluu olmayan, çk yolu bilinmeyen iki konudur.”5

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kim bir

mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir..."
6

âyetini açklarken: "Muhkem bir âyettir ve baka âyetler bunu daha da

pekitirmektedir” demitir.

7

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Kurdum’den bildirir: Ebû Hureyre, bn

Abbâs ve bn Ömer'e mümin birini kasden öldüren kiinin durumu sorulunca:

"Böylesi bir kii ölümden kaçabilir mi? Kaçmak için yerde bir gedik açabilir

veya semaya bir merdiven dayayabilir mi? Veya öldürdüü kiiyi geri

diriltebilir mi?” karln verdiler .

8

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Mîna’dan bildirir:

Ebû Hureyre'nin yannda otururken adamn biri geldi ve ona: "Mümin birini

öldüren kii için tövbe var m?” diye sordu. Ebû Hureyre: "Hayr, yoktur!

Vallahi bu kii, deve ine deliinden geçmedikçe Cennete de giremez” dedi 9

’ Nisâ Sur. 93
1
Nisâ Sur. 48, 116

5 Nisâ Sur. 93
4 bn Cerîr (7/348).

5 bn Cerîr (7/348).
6 Nisâ Sur. 93
7 bn Cerîr (7/348).

8
Saîd b. Mansûr {Tefsir, 668).

9 Saîd b. Mansûr {Tefsir, 669).
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bnu'l-Münzir’in Ebû Rezîn vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

“Kurtuluu, çk yolu kapal kalan bir konudur ve bunu yapan kii için

tövbenin varl bilinmemektedir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: “Mümin birini

öldüren kii için tövbe yoktur ve bu âyet neshedilmemitir" demitir.’

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Mîna'dan bildirir. Bir arkadam ile

çar esnafndan birinin arasnda bir konuda çekime vard. Arkadam eline

ald bir sandalye ile esnafa vurdu ve onu öldürdü. Ancak daha sonra buna

piman oldu ve: "Malm datacak ve kendimi Allah yoluna adayacam!"

dedi. Ona: "Kalk bn Ömer'e gidip senin için tövbenin olup olmadn
soralm" dedim. Birlikte bn Ömer’e gidip yanna girdik. Ona durumu olduu

ekilde anlattm ve: "Sence arkadam için tövbe imkan var m?" diye

sordum. bn Ömer "Off! Ye, iç sonra yanmdan kalk git!" karln verdi.

Ona: “Ama onu kasten Öldürmediini söylüyor" dediimde: "Yalan söylüyor!

Biriniz eline ald bir sopa ile Müslüman birinin kafasna vurur ve: “Onu

öldürmek istemedim!" der. Yalan söylüyor! Off! Dilediin kadar ye ve iç sonra

da yanmdam kalk git!" karln verdi. Yanndan kalkana kadar da bize

baka bir ey demedi .

2

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Mümini öldürmede

kiinin tövbe kaps kapal olur" demitir.

3

Buhârî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssUailahu akyt vcseiiem): "Kii

haram olan bir cana klmadktan sonra dini konusunda kendisini bir rahatlk

içinde bulacaktr" buyurmutur.

4

Ahmed, Nesâî ve bnu'l-Münzir’in Muâviye’den bildirdiine göre

Resûlullah (MiiBiiahu«M<«MiiEm):
"
Kiinin kafir olarak ölmesi veya bir mümini kasden

' bn Cem (7/350).

1
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 670).

i Saîd b. Mansûr (Tefsir, 671).

4 Buhârî (6862).



582 3 Nisa Sûresi g-

öldürmesi hariç Yüce Allah'n bütün günahlar balamas umulur
"

buyurmutur.’

bnu'l-MünzVin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah {soiiaUu aiepi

TB*efcm): "Kiinin mürik biri olarak ölmesi veya bir mümini kasden öldürmesi

hariç Yüce Allah'n bütün günahlarn balamas umulur" buyurmutur.

2

jbnu'l-Münzir'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahi

vBseHem): "Yarm kelimeyle bile olsa bir müminin öldürülmesine yardma olan kii

kyamet günü alnnda: «Allah'n rahmetinden ümit kesmitir» yazl bir ekilde

huzura çkar" buyurmutur.

bn Adiy ve Beyhakfnin uab'da bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (lafiaRahu aleyh vesdiem):
"Yarm kelimeyle bile olsa bir müslümann

öldürülmesine yardmc olan kiinin kyamet günü alnna: «Allah'n

rahmetinden ümit kesmitir» yazlr" buyurmutur .

3

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Avn: “Kur'ân’da cezas "sonsuz"

ifadesiyle zikredilen suçlann tövbesi yoktur” demitir.

Abd b. Humeyd'in Haan (-1 Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (saM

aleyhi «selem): "Yüce Rabbimle, mümin birini öldüren kiiye tövbe kapsnt açk

brakmas için çok konutum, ama kabul etmedi" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ebû’l Kâsm b. Birân, Amâlî’de zayf bir

senedle Ebû Hureyre’den bildirir. "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas,

içinde temelli kalaca cehennemdir..."4 âyeti hakknda Resûlullah (»Miatu aleyh

veeiiem): "Yüce Allah cezalandrrsa bunu yapan kiinin cezas budur" buyurdu .
5

ibn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir: bn Abbâs: "Böylesi bir eyi yapan kiiyi

Yüce Allah cezalandracaksa cezas Cehennemdir. Bu da kafir için deil

1 Ahmed 28/112 (16907) ve Nesâî (3995). Sahih hadistir (bak: Elbârî, Sahih Sünen en-

Nesâî, 3719).

' Ebû Dâvud (4270). Sahih hadistir (bak: Elbân, Sahih Sünen Lbî Uâvud, 3588).

* Beyhakî (5346) ve bn Adiy (7/2714, 2715).

* Nisâ Sur. 93
4 bn Ebî Hâtim 3/1038 (5819) ve Taberânî, M. et-Evsal (8606).
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mümin içindir. Zira Yüce Allah mümini dilerse balar, dilerse de

cezalandrr" derdi.’

bnu'l-Münzir'in Âsim b. Ebi'n-Nücûd'dan bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir ..."
2 buyruunu açklarken:

“Böyle bir eyi yapann cezas budur. Ancak Yüce Allah dilerse balar,

dilerse de cezalandn^' demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakfnin el-

Ba's ’da bildirdiine göre Ebû Miclez: "...Cezas, içinde temelli kalaca

cehennemdir ..." 3 buyruunu açklarken: “Böyle bir eyi yapann cezas

budur. Ancak Yüce Allah onu balamay dilerse affedip balar" demitir.
4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Avn b. Abdillah: "...Cezas, içinde

temelli kalaca cehennemdir..."5 buyruunu açklarken: “Yüce Allah

cezalandnrsa bunu yapan kiinin cezas budur" demitir.

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ebû Sâlih'ten benzerini zikreder.

6

bnu'l-Münzir, smail b. Sevbân’dan bildirir: Büyük salgn hastaln

bagösterdii zamanda büyük mescitte oturuyordum. Mescitte bulunanlarn

öyle dediklerini iittim: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas, içinde

temelli kalaca cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve büyük

azab hazrlamtr" 7
âyeti nazil olduu zaman Muhacir ile Ensâr: “Bunu

yapan kiiye Cehennem atei vacip olur" dediler. Ancak: "üphesiz Allah,

kendisine ortak koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan

(günah)lar ise diledii kimseler için balar..."s âyeti nazil olunca, Muhacir

ile Ensâr: “Yüce Allah böylesi bir eyi yapan kii konusunda dilediini yapar"

demeye baladlar." Bunlar duyunca da bir ey demedim .

9

’ bn Ebî Hâtim 3/1038 (5820).
1

Nisa Sur. 93
J Nisâ Sur. 93

’ Saîd b. Mansûr {Tefsir, 674), bn Cerir (7/340) ve Beyhakî (45).

5 Nisa Sur. 93
6 bn Cerir (7/340).

7 Nisâ Sur. 93

* Nisâ Sur. 48; 116

9 Beyhakî (46).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, el-Ba's ’da Hiâm b. Hassân’dan

bildirir: Mühammed b. Sîrîn’in yanndaydk. Adamn biri bir konuda: "Kim bir

mümini kasden öldürürse cezas, içinde temelli kalaca cehennemdir.

Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve büyük azab hazrlamtr"

1

âyetini

okuyunca Mühammed ona kzd ve: üphesiz Allah, kendisine ortak

koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii

kimseler için balar ..."
3
âyetine ne dersin? Kalk yanmdan.' Dar çk!" dedi.

Bunun üzerine adam darya çkarld .

3

Beyhakî, el-BaVda Kurey b. Enes'den bildirir Amr b. Ubeyd: “Kyamet

günü Yüce Allah'n huzuruna çkanldmda bana: “Neden katil kiinin

Cehennemlik olduunu söyledin?" diye soracak, ben de: “Bunu sen dedin"

karln vereceim" dedi ve: "Kim bir mümini kasden öldürürse cezas,

içinde temelli kalaca cehennemdir. Allah ona gazap etmi, lanetlemi ve

büyük azab hazrlamtr"4 âyetini okudu. Evde bulunlann en küçüü de

bendim. Ona: "Peki, Yüce Allah sana: "üphesiz Allah, kendisine ortak

koulmasn asla balamaz. Bunun dnda kalan (günah)lar ise diledii

kimseler için balar ..." 5 buyurdum. Katil birini balamak istemeyeceimi

nereden biliyorsun?” derse ne yapacaksn?" diye sorduumda bana cevao

veremedi .

6

Abd b. Humeyd, Ebû Ishâk'tan bildirir Adamn biri Ömer'e geldi ve:

“Mümini öldüren biri için tövbe var m?” dedi. Ömer. “Evet, var" karln
verdi ve: "Hâ Mîm. Bu kitabn indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkyla bilen,

günah balayan, tövbeyi kabul eden, azab ar olan, lütuf sahibi Allah

tarafndandr ..."7 âyetlerini okudu.

1

Nisâ Sur. 93
1
Nisâ Sur. 48,116

3 Beyhakî (46).

4 Nisâ Sur. 93

5 Nisâ Sur. 48,116
4
Beyhakî (49).

7 Mü'min Sur. 1-3
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Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, mümin birini

öldüren kii hakknda: “Piman olduktan sonra tövbe edebilecei söylenirdi”

demitir.

1

Abd b. Humeyd, krime'den bunun aynsn 2ikreder.

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen 'de Kurdum’den bildirin

Adamn biri bn Abbâs'a geldi ve: "Su havuzumu doldurdum ve develerimin

gelip içmesini bekledim. Ancak sabah uyandmda bir adamn devesini o

havuzdan suladn gördüm. Deve içerken de havuz delindi ve içindeki su

akp gitti. Ben de o öfkeyle kalkp klcmla adam öldürdüm” dedi. bn Abbâs:

"Senin durumun âyette belirtilen kiinin durumu gibi deildir" dedi ve tövbe

etmesini söyledi.

Ravi Süfyân der ki: Âlimlere bu yönde bir soru sorulduu zaman böylesi

bir kiinin tövbesinin olmayacan söylerlerdi. Ancak böylesi bir musibete

maruz kalan kiiye de: “Tövbe et!” derlerdi .

1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdullah b. Cafer

"Öldürmenin keffâreti öldürülmektir
1
' demitir.

Abd b. Humeyd ve Nehhâs, Sa'd b. Ubeyde'den bildirir: bn Abbâs mümin

birinin öldüren kii için tövbenin olacan söylerdi. Bir defasnda adamn biri

geldi ve ona: "Mümin birini öldüren kiiye tövbe var mdr?” diye sordu. bn

Abbâs: “Yoktur! Bu kiinin yeri Cehennemdir” karln verdi. Adam

gittikten sonra yannda oturanlar: "Sen bu konuda bize bu ekilde fetva

vermezdin. Mümin birini öldüren kiinin kabul görebilecek tövbesinin

olduunu söylerdin” dediklerinde, bn Abbâs: "Bu adamn çabuk öfkelenen

biri olduunu ve birini öldürmek istediini düünüyorum” karln verdi.

Adamn peinden gidip baktklannda gerçekten de öyle olduunu gördüler.
3

Nehhâs, Nâfi’ veya Sâlim’den bildirir: Adamn biri Abdullah b. Ömer'e:

“Birini kasten öldüren kii hakknda ne dersin?” diye sorunca, Abdullah: "Sen

’ Benzerini bn Cerîr (7/342).

1 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 675) ve Beyhakî (8/16).

* Nehhâs (sh. 349).
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mi öldürdün?" dedi. Adam: “Evet!" karln verince, Abdullah: “Allah'a

tövbe et ki tövbeni kabul etsin” dedi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Katilin, ksas olara*

öldürülmedikçe veya affedilmedikçe veya diyeti ödemedikçe tövbesi yoktur'

demitir.

Abd b. Humeyd, Süfyân’dan bildirir: “Bize ulaana göre birini kasten

öldüren kiinin keffâreti ya ksas olarak öldürülmesi ya da maktülün velileri

tarafndan affedilmesi veya diyeti ödemesidir. Bunlardan birinin olmas

halinde keffâreti olmasn umanz. Sonrasnda Yüce Allah’tan balanma
diler. Ancak bunlardan birinin olmamas halinde artk Allah'n takdirine

kalmtr. Yüce Allah dilerse onu balar dilerse balamaz.”

Süfyân der ki: “Bunun için birini öldürmeyen biri gelip de bu konuyu sana

sorduu zaman fetvay sk tut ve ruhsat verme ki bunu kullanmasn. Ancak

birini öldüren biri gelip bu konuyu sorduu zaman onu ümitsizlie sevketme

ve bunu ona bildir. Belki tövbe eder.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: “irkten tövbe etmem benim

için mümin birini öldürmekten dolay tövbe etmemden daha iyidir” demitir.

Ahmed’in Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resulullah (nMefau derin «hM
öyle buyurmutur:

"
Yüce Allah'n huzuruna irk komadan, karln

Allah'tan bekleyerek, gönül holuuyla malnn zekatn vermi ve verilen

emirleri dinleyip itaat etmi olarak çkan kii Cennete girer. Be eyin de

keffâreti yoktur. Bunlar Allah'a irk koma, haksz yere cana kyma, mümine

iftira atma, sava alanndan kaçma ve bir mal haksz bir ekilde elde etmek için

yalan yere yemin etmedir."
3

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bildirir: "Kii kyamet gününde bin defa

öldürülür.”

Ebû Zür'a: "Bu, dünyada birini öldürmesine karlktr” demitir .

3

1 Nehhâs (sh. 349).
J Ahmed 14/350, 351 (8737). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3 bn Ebî eybe (15/123).
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bn Ebî eybe, Buhârl, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin bn

Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem):
"Kyamet gününde

insanlar arasnda hükmü verilecek ilk davalar kan davalardr" buyurmutur .

1

bnu'l-Münzir'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

YBMlem): " Vallahi dünya ve içindekiler Müslüman birinin haksz yere

öldürülmesinden daha deersizdir " buyurmutur.

Nesâî ve Nehhâs'n Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah Mallak

aleyhi «seiM: "Yüce Allah'n katnda dünyann yok olup gitmesi, Müslüman

birinin öldürülmesinden daha deersizdir

"

buyurmutur.'

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Amr. “Müminin öldürülmesi, Allah

katnda dünyann yok olup gitmesinden daha büyüktür1
' demitir.

Beyhakî’nin uab’da bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (uUcHühu aleyhi

meltem): "Nefsim elinde olana yemin olsun ki Müminin öldürülmesi, Allah

katnda dünyann yok olup gitmesinden daha büyüktür" buyurmutur .
5

ibn Adiy ve Beyhakî'nin uab'da Büreyde’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (MiaDuhu aleyhi meltem): "Müminin öldürülmesi, Allah katinda dünyann

yok olup gitmesinden daha büyüktür" buyurmutur.'’

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Abdullah b. Mes'ûd'dan

bildirir: "Kii ellerini kana bulamad müddetçe dini konusunda bir genilik

içinde olacaktr. Ancak elleri haram olan kana bulat zaman utanma

duygusu çekilip alnr.” 5

Beyhakî, uabu'l-îman'da bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(uUlahu aleyhi mdtem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde kii birinin elinden

tutmu bir ekilde huzura çkar ve: « Rabbim ! Bu kii beni öldürdü » der. Yüce

’ bn Ebî eybe (9/426), Buhârî (6864), Müslim (1678), Tirmizî (1396, 1397), Nesâî

(4002, 4003) ve bn Mâce (2615, 2617).

* Nesâî (3998) ve Nehhâs (sh. 347). Sahih hadistir (bak: F.lbânî, Sahih Surun en-Nesai,

3721).

5 Beyhakî (5341).

4 bn Adiy (2/454) ve Beyhakî (5342). Hasen sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahüt Sünen

en NesSî, 3725).

5 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 676) ve Beyhakî (5327).
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Allah: "Onu neden öldürdün?" diye sorunca, öldüren kii: «zzet sadece senin

olsun diye öldürdüm» der. Bunun üzerine Yüce Allah: «Zaten izzet sadece

benimdir» buyurur. Yine kii birinin elinden tutmu bir ekilde huzura çkar

ve: «Rabbim! Bu kii beni öldürdü» der. Yüce Allah: «Onu neden öldürdün?»

diye sorunca, öldüren kii: «zzet filan kiinin olsun diye öldürdüm» der

Bunun üzerine Yüce Allah: «Ancak izzet onun olamayacaktr
!
imdi günahn

yüklen!» buyurur.'*

bn Ebî eybe de bunu Amr b. urahbîl'den mevkuf (sahabi sözü) olarak

zikreder .

2

Beyhakî, Ebu’d-Derdâ’dan bildirin Kyamet gününde öldürülen kii bir

yerde oturur. Kendisini öldüren kii oradan geçtii zaman onu yakalayp Yüce

Allah’n huzuruna götürür ve: "Rabbim! Buna sor, beni neden öldürmü” der.

Yüce Allah adama: "Onu neden öldürdün?" diye sorunca, adam: "Filan kii

onu öldürmemi söyledi" der. Bunun üzerine hem kendisi, hem de öldürme

emrini veren kii azaba maruz kalr.
5

bnuTMünzir ve Beyhakrnin Ebû Saîd ile Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sAHiahu aleyhi mailem): "ayet tüm gök ahalisi ile yer ahalisi bir

müminin öldürülmesi olayna karacak olsa Yüce Allah tümünü yüzüstü

Cehennem ateine atar" buyurmutur.

4

bn Adiy, Beyhakî, uab’da ve Isbehânî, et-Terîb'de Berâ b. Âzib'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (suHMu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah'n yannda dünyann yok olup gitmesi, Mümin birinin öldürülmesinden

daha deersizdir. ayet tüm göklerin ahalisi ile yer ahalisi bir müminin

öldürülmesi olayna karacak olsa Yüce Allah tümünü Cehhenneme atar.
"5

Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber Miaiiahu afayhi

YEMM zamannda Medine’de birisi öldürüldü ve katili bilinemedi. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi meM minbere çkt ve öyle buyurdu: "Ey

1

Beyhaid (5328). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-NesS!, 3732).
3 bn Ebî eybe (9/426, 427).

3 Beyhakî (5329).

« Beyhakî (5352) ve Timvizî (1398).

5 bn Adiy (3/1004) ve Beyhakî (5343-5345). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen

bn Mâce, 2121).
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insanlar! Ben aranzdayken biri öldürüldü ve öldüren kiiyi de bilmiyoruz.

Bilin ki tüm gök ahalisi ile yer ahalisi birinin öldürülmesine karacak olsa, bu

konuda emrettii eyi yerine getirmedikçe Yüce Allah hepsini de cezalandrr."'

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin Cündüb el-Becelî'den bildirdiine göre

Resûlullah (niMUu Bieyh, öyle buyurmutur: "Kii elinden geldii kadar

Cennete girmesine engel olacak, bir avuçluk da olsa Müslüman birinin kanm

aktmamaya çalmaldr. Zira kyamet gününde Cennet kaplarndan hangisine

gelse aktt bu kan kapyla arasna girecektir."
2

Isbehânî’nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaGahu aleyhi

vesellem): "Müslüman kii haram olan kan aktmad sürece ameli ve itaatiyle

huzur içinde olacaktr. Ancak böylesi bir kam aktt zaman kendini helak

etmi demektir" buyurmutur. 3

Isbehânî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ailallahu Bieyh mailem):

"Tüm insanlar ve cinler bir müminin öldürülmesine karacak olsa Yüce Allah

hepsini yüzüstü Cehenneme atar. Yüce Allah öldürene de, öldürme emrini

verene de Cenneti haram etmitir " buyurmutur.

Beyhakî'nin uabu'l-îman’da ashâbdan birinden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi «seiiemi: "Cehennem atei yetmi bölüme ayrld. Bunlardan

altm dokuzu öldürmeyi emredene, biri dc öldürenedir" buyurmutur.

4

Beyhakî, Muhammed b. Adân'dan bildirin skenderiye'de iken bir adamn

vefatna ahit oldum. Tandmz insanlar içinde Allah'tan en çok korkan ve

huû sahibi olan biriydi. Ona telkinlerde bulunuyor, o da bize karlk

veriyordu. "Sübhanallah, Elhamdülillah, de" eklinde telkinlerde

bulunduumuzda bunu yapyor, ancak "Lâ ilâhe illallah" demesini

istediimizde kabul etmiyordu. Ona: "Tandmz insanlar içinde Allah'tan en

çok korkan ve huû sahibi olan kii sensin. Sana "Sübhanallah, Elhamdülillah,

de" eklinde telkinlerde bulunduumuzda bunu yapyor ancak "Lâ ilâhe

1 Beyhakî (5351).

2 Abdurrezzâk (18250) ve Beyhakî (5350). Beyhakî: "Dorusu mçvkûf olandr7'

demitir.

3 Ebû Dâvud (4270). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3590).
4 Beyhakî (5360) ve Ahmed 38/165 (23066). Müsrted'in muhakkikleri: "snad zayftr7'

demilerdir.
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illallah" elemeni istediimizde neden demiyorsun?" diye sorduumuzda:

"Onunla aramda bir engel olduu için diyemiyorum. Zira gençken birini

öldürmütüm" karln verdi .

1

bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, Ukbe b. Âmir’den bildinn

Resûlullah'n (saiiBiiahu aleyhi vesellem): "Kii irk komadan ve haram klnan bir kana

bulamadan Allah'n huzuruna çkt zaman Cennetin diledii kapsndan

içeriye girer" buyurduunu iittim .

5

Beyhakî, Zührî'nin kardei Abdullah b. Müslim'den bildirir: Medinelilerden

birkaç kiiyle Sâlim b. Abdillah'n yannda otururken adamn biri: "Vali az

önce birini krbaçlayarak öldürdü" dedi. Bunun üzerine Sâlim: "Yüce Allah,

kafir birini dahi öldürdü diye Musa'y feicyfciueUn) knamt” karln verdi .

3

Beyhakî, ehr b. Haveb'ten bildirir: Bedevinin biri Ebû Zer’e geldi ve:

"Haclardan birini haksz yere öldürdüm. Bunun vebalinden kurtulma yolum

var m?" dedi. Ebû Zer, bedeviye: "Yazk sana! Annen baban sa m?” diye

sorunca, bedevi:” Hayr!" dedi. Ebû Zer: "Anne babandan biri sa m?" diye

sorunca, bedevi: "Hayr!" karln verdi. Ebû Zer "âyet anne baban veya

ikisinden biri hayatta olsayd belki birçk yolun olabilirdi, ancak u durumda

kurtulman için üç eyi yapmandan baka bir ey göremiyorum" dedi. Bedevi:

"Bunlar nedir?” deyince, Ebû Zer: "Onu öldürdüün gibi geri diriltebilir

misin?” diye sordu. Bedevi: "Vallahi yapamam” dedi. Ebû Zer "Peki ölümden

kaçabilir misin?" diye sorunca, bedevi: "Vallahi kaçamam, zira herkes

mutlaka ölecektir. Peki, üçüncüsü ne?” dedi. Ebû Zer "Kaçmak için yeri

delebilir veya göe merdiven dayayabilir misin?" diye sorunca, bedevi feryat

figan ederek kalkt ve oradan ayrld. Giderken onunla karlaan Ebû Hureyre

neyi olduunu sordu. Bedevi durumu anlatnca, Ebû Hureyre ona: "Yazk

sana! Anne baban sa m?” diye sordu. Bedevi: "Hayr!” karln verince,

Ebû Hureyre: "âyet hayatta olsalard senin için belki bir çk yolu olurdu.

1

Beyhakî (5361).
1 bn Mâce (2618) ve Beyhakî (5332). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce

2120 ).

5 Beyhakî (5347).
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Ancak Allah yolunda cihada çk ve ehit olmaya bak. Bu ekilde balanman

umulur” dedi .

1

J\ Sj i^sMj^ fa* H üd4J> 4i' ii

il Jii«i LJJI sbül d~J fbLUl

^- öJujj Uj is' udi h\ i & <}? & iiüsr

"Ey iman edenleri Allah yolunda sefere çktnz zaman,

gerekli aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya

hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen mümin
deilsin» demeyin. Allah katnda pek çok ganimetler vardr.

Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu.

Onun için iyice aratrn. Çünkü Allah, yaptklarnzdan
hakkyla haberdardr." (Ni*â Sur. 94)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Müslümanlardan bir

topluluk yannda koyun sürüsü bulunan bir adama yetitiler. Adam onlara:

“es-Selâmü aleyküm" dedi ancak onu öldürüp yanndaki koyunlar aldlar.

Bunun üzerine: 'Ey man edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman,

gerekli aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn

geçici menfaatine göz dikerek, "Sen mümin deilsin" demeyin... âyeti

nazil oldu. Burada geçici menfaatten kast, adamdan aldklan koyunlardr.

Ravi der ki: ibn Abbâs âyetteki “Selam” anlamndaki ifadeyi: “fSlUl”

lafzyla okudu .

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs’tan bildirir: Süleym

oullarndan bir adam koyun sürüsünü güderken Hz. Peygamber'in (»luiahu i«yfai

reselleri)) ashabndan bir grupla karlat. Onlara selam verdi, ancak onlar:

"Bizden korunmak için selam verdi” dediler ve adama saldnp öldürdüler.

' Beyhak (7914).
2
Nisa Sur. 94

3 Abdurrezzâk (1/170), Saîd b. Mansûr [Tefsir, 677), Buhârî (4591), Nesâî, S.el-Kübrâ

(11116), bn Cerîr (7/355) ve bn Ebî Hatim 3/1039-1041 (5825, 5830).
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Koyunlann da alp H2. Peygamber'e{*aJdiehu aleyhi «sdiem) getirdiler. Bunun üzerine:

"Ey man edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli

aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici

menfaatine göz dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin. Allah katnda pek

çok ganimetler vardr. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta

bulundu. Onun için iyice aratrn. Çünkü Allah, yaptklarnzdan hakkyla

haberdardr" 1

âyeti nazil oldu .

1

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtirr,

Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk'ta, Taberânî, Ebû Nuaym, DelâiVde ve Beyhakî,

DelâiVde Abdullah b. Ebî Hadred el-Eslemî'den bildirir Resûlullah (»iiakhu akpi

veseiM bizi müfreze olarak dam’a gönderdi. Müfrezenin içinde Ebû Katâde

Hâris b. Rib^î ve Muhallim b. Cessâme b. Kays el-Leysî de vard. dam denilen

bölgenin düzlüüne vardmzda Âmir b. Adbat el-Ecaî’yle karlatk. Âmir

devesine binmi, yannda az bir eyas, bir de ya tulumu vard. Yanmza

ulatnda Müslümanlar gibi bize selam verdi. Bize bu ekilde selam verine*!

ona dokunmadk. Ancak Muhallim b. Cessâme aralarnda bulunan bir eyden

dolay ona saldrp öldürdü. Öldürdükten sonra da devesi ile eyalarn ald.

Resûlullah'n [»[iahiw aleyhi YBJBleiTi) yanna geri dönüp olanlar anlattmzda,

hakkmzda: "Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman,

gerekli aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn

geçici menfaatine göz dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin. Allah

katnda pek çok ganimetler vardr. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah

size lütufta bulundu. Onun için iyice aratrn. Çünkü Allah,

yaptklarnzdan hakkyla haberdardr" 3
âyeti nazil oldu .

4

bn ishâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Baavî, Mu'cem ’de Yezîd b. Abdillah b. Kusayt vastasyla Ebû Hadred el

Eslemî'den, o da babasndan bunun benzerini rivayet eder. Ancak dönüte

’ Nisâ Sur. 94
1 bn Ebî eybe (10/125, 12/377, 378), Ahmed 3/467, 4/271, 5/128 (2023, 2462, 2986),

Tirmizî (3030, "hasen"), bn Cerîr (7/356), Taberânî (11731), Hâkim (2/235, “sahih”) vt

Beyhakî (9/115). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2426).

3 Nisâ Sur. 94
4 bn Sa'd (4/282), bn Ebî eybe (14/547), Ahmed 39/310 (23881), bn Cerîr (7/354),

Mecmc'de (7/8) geçtii üzere Taberânî, bn Ebî Hâtim 3/1040 (5826) ve Beyhakî (4/305)

Müsned'in muhakkikleri: "snad hasene yakndr" demilerdir.
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Hz. Peygamber'in («*>iahu »ayt» MuBtm), Muhallim’e:
"Adam Allah'a iman ettiini

söylemesine ramen onu öldürdün mü?" buyurduu ve bunun üzerine söz

konusu âyetin nazil olduu zikredilir.

1

bn Cerîr, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veBBiem), Muhallim b.

Cessâme'yi bir birlikle gönderdi. Âmir b. Adbat kendileriyle karlanca

Müslümanlar gibi onlara selam verdi. Ancak Muhallim ile Âmir arasnda

Cahiliye döneminden kalma bir kin olduu için Muhallim att bir okla Âmiri

öldürdü. Resûlullah (uiiaiiaiuaiBrtresBiian) de durumdan haberdâr oldu. Muhallim iki

parçalk bir giysi ile geldi ve balanma dilemek için Hz. Peygamberin (lalaliBit

aleyhi «selleri) önünde oturdu. Allah Resulü:
"
Allah sen balamasn emi!"

buyurdu. Muhallim de gözyalann giysisiyle silerek kalkp gitti. Az bir zaman

geçtikten sonra da Muhallim öldü. Onu gömmek istediler, ancak yer onu

danya att. Hz. Peygamber'e Miiahu aleyhi vesdiem) gelip durumu anlattklannda:

"Yer sizin bu arkadanzdan daha kotu olanlarn kabul eder, ancak bununla

Yüce Allah size ders vermek istemitir" buyurdu. Bunun üzerine Muhallim'i bir

daa attlar ve üzerini talarla örttüler. Bu konuda da: 'Ey iman edenler!

Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay yapn. Size selâm

veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen

mümin deilsin» demeyin ...'
1
âyeti nazil oldu .

3

Bezzâr, Dârakutnî, el-frâd’öa ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah {umu aleyhi «utan) içinde Mikdâd b. el-Esved’in de bulunduu bir

müfreze gönderdi. Müfreze düman bölgesine geldiinde herkesin kaçm
olduunu gördüler. Ancak mal çok olan bir adam kaçmam yerinde kalmt.

Bu adam Müslüman askerlerini görünce: “Allah'tan baka ilah olmadna
ehadet ederim" dedi. Ancak Mikdâd adama saldrp öldürdü.

Arkadalarndan biri de: "Allah'tan baka ilah olmadna ehadet eden birini

mi öldürdün? Vallahi bunu Hz. Peygamber'e (»lUdu aleyhi yasallan} anlatacam"

dedi. Geri döndüklerinde: "Yâ Resûlallah! Adamn biri Allah'tan baka ilah

olmadna ehadet etti, ancak Mikdâd onu öldürdü" dediler. Allah Resûlü:

"Bana Mikdâd' çarn" buyurdu. Gelince de ona: "Ey Mikdâd! Allah'tan

baka ilah olmadna ehadet eden birini mi öldürdün? Kyamet gününde

adamn bu ehadetine kar ne yapacaksn?" buyurdu. Yüce Allah: "Ey iman

1 bn shâk (,Sîretu bn Hiâm, 2/626), bn Cerîr (7/354, 355) ve bn Asâkir (27/333).
1
Nisa Sur. 94

3 bn Cerîr (7/353).
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edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay yapn.

Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek,

«Sen mümin deilsin» demeyin. Allah katnda pek çok ganimetler vardr.

Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice

aratrn. Çünkü Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr*
1

âyetini

indirince, Resûlullah (saMshu deyin vesellum), Mikdâd’a öyle buyurdu: "Mümin biri

kafir olan bir topluluun içinde imann gizliyordu. mann aça çkarnca d

t

sen onu öldürdün. Oysa sen de önceleri imann bu ekilde gizliyordun

bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'tan bildirin Bazen kii Müslüman olduunu.

Allah’a ve Resûlü'ne iman ettiini ifade eder ve kafir olan kavmi içinde

yaamaya devam ederdi. Müslümanlardan bir müfreze bu kavme geldii

zaman da bu kii kendi kavmine Müslüman olduunu açklar ve ayn dini

paylat müminlerden korkmazd. Onlarla kar karya geldii zamar

onlara selam verirdi. Ancak müminler, adam selam vermesine ramen ona

"Sen mümin deilsin” derler ve onu öldürürlerdi. Yüce Allah bu konuda: “Ey

iman edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay

yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz

dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin. Allah katnda pek çok ganimetler

vardr..." 3 âyetini indirdi. Yüce Allah bu âyetle Müslümanlara unu demitir

"Yanndaki mala tamah ederek mi böylesi birini öldüreceksiniz? Oysa bu,

dünya hayatnn geçici bir menfaatidir. Benim yanmda bolca ganimet vardr

siz benden onlan istemeye ve elde etmeye çaln.” Âyetin nüzulüne vesile

olan kii Mirdâs'tr. Resûlullah (»iMlata aleyh ««iemi Leys oullanndan biri olan

Kuleyb komutasnda Mirdâs’n kavmine bir birlik gönderdi. Birlik bölgeye

vardnda herkes kaçt için kimseyi bulamamt. Kavimden sadece Mirdâs

geride kalmt. O da Müslümanlarla karlatnda onlara selam verdi. Ancak

yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyh «ailem), Mirdâs’n

ailesine diyet verilmesini emretti. Kendisinden alnan mal ailesine teslim

edildi ve bir daha Müslümanlann öyle bir eyi yapmamalann söyledi .

4

’ Nisâ Sur. 94
1 Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (2202) ve Taberânî (12379). Heysemî, Mecmau'z-ZevâuTde (7/9):

"snad ceyyiddir" demitir.
3 Nisâ Sur. 94
4 bn Ebî Hâdm 3/1041 (5831, 5832).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: “Ey iman edenler!

Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay yapn...'” âyetini

açklarken öyle demitir: Bu âyet atafân kabilesinden olan Mirdâs hakknda

nazil oldu. Resûlullah Mdiahu aleyhi metm) âlib el-Leysî komutasnda Fedek ahalisi

üzerine bir ordu gönderdi. Bölgede içlerinde Mirdâs’n da bulunduu atafân

kabilesinden bazlar da vard. Müslümanlarn ordusu gelince Mirdâs'n

arkadalar kaçtlar, ancak kendisi: "Ben mümin biriyim ve sizinle birlikte

kaçmayacam" dedi. Sabah vakti Müslüman süvarilerle karlanca onlara

selam verdi. Ancak Resûlullah'n (saiaiehu aleyhi reseiiem) ashab onu öldürdüler ve

yannda bulunan mallan aldlar. Bu konuda Yüce Allah: “...Size selâm veren

kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen mümin

deilsin» demeyin ..."
4 buyurdu. Çünkü Müslümanlann birbirlerine esenlik

dilemesi selam iledir. Birbirlerini bu ekilde tanr, bu ekilde birbirlerine

esenlik dilerler.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: : "Ey iman edenleri Allah yolunda

sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay yapn ..."4 âyetini açklarken

öyle demitin Resûlullah {saUaiiahu aleyh m*iM, Usâme b. Zeyd komutasnda

Damra oullan üzerine bir ordu gönderdi. Orada Mirdâs b. Nehîk adnda bir

adamla karlatlar. Yannda bir koyun sürüsü ile krmz bir devesi vard.

Mirdâs onlar görünce bir maaraya doru yöneldi. Usâme de peinden gitti.

Mirdâs maaraya koyunlann koyduktan sonra Müslümanlann yanna döndü

ve: "es-Selâmü aleyküm! Allah’tan baka ilah olmadna, Muhammed’in de

Allah'n Resulü olduuna ehadet ederim” dedi. Ancak Usâme koyunlan ve

krmz devesini almak için ona saldnp öldürdü. Resûlullah (uiiaihhu aleyhi vaseHam) de

Usâme’yi komutan olarak bir yere gönderdii zaman onu hayrla yâd eder ve

arkadalanndan onu sorard. Ancak bu dönüünde onu sormad. Dönenlerde

Hz. Peygamber'e (hUMiu Bfeyhi mailem) olanlan anlatmaya ve: "Yâ Resûlallah!

Usâme’yi görmeliydin. Adamn biri onunla kanalnca: "Allah'tan baka ilah

olmadna, Muhammed'in de Allah'n Resûlü olduuna ehadet ederim"

dedi ancak Usâme ona saldnp öldürdü” demeye baladlar. Allah Resûlü

(uiiaiiBhu aleyhi vesellem) de dinlemek istemiyor ve onlara yüz vermiyordu. Ancak bu

’ Nisâ Sur. 94
J
Nisâ Sur. 94

3 bn Cerîr (7/357).

4
Nisâ Sur. 94
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ekilde srarla anlatmaya devam ettiklerini görünce ban kaldrp Usâme'ye

bakt ve: "Lâ ilahe illallah sözüne kar olan bu tavrn nedir?" buyurdu.

Usâme: "Yâ Resûlallah! Adam bizden korunmak için bu sözü söyledi"

deyince, Resûlullah (j^i«hj aleyhi mailem): "Kalbim de yarp içine bahaydn ya!"

buyurdu. Usâme: "Yâ Resûlallah! Kalbi de bedeninden bir parça deil mi ki?”

deyince, Yüce Allah bu durumu açklayan âyetini indirdi ve Usâme’nin adam

devesi ve koyunlan için öldürdüünü bildirdi. Usâme bu adam öldürmesine

karlk nazil olan âyet île Resûlullah'n (sHiiaiiahu aleyhi mailen) bu tavnndan sonra

artk "Lâ ilâhe illallah" diyen hiç kimseyi öldürmeyeceine dair yemin etti .

1

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, DelâiVde Haan (-1 Basrî)'den bildirin

Resûlullah'n (niuuu aleyhi meflem) ashâbndan bir grup devriye için çktklan bir

srada dümanlarla karlatlar ve onlan püskürtüp hezimete urattlar.

çlerinden bir adam kaçmaya balaynca, Müslümanlardan biri de onun maln

almak için mzrakla peinden gitti. Kendisine yetiince de kaçan kii: "Ben

müslümanml Ben de müslümanm” demeye balad. Ancak Müslüman olan

kii mzrakla ona vurarak öldürdü ve maln ald. Dönüte bu olanlar

Resûlullah'a (uiMUm aleyh vneUem) anlatld. Allah Resûlü, katile:
"Adam Müslüman

olduunu söylemesine ramen onu öldürdün öyle mi?" diye sorunca, adam:

"Yâ Resûlallah! Benden kurtulmak için Müslüman olduunu söyledi" dedi.

Allah Resûlü (saiiaiiaiu Beytî voseiiem):
"
Kalbini de açp taksaydn ya" buyurunca, adam:

"Ne diye açaym yâ Resûlallah?" dedi. Allah Resûlü:
"Doru söyleyip

söylemediini bilmen için" buyurunca, adam: "Yâ Resûlallah! Bu ekilde bunu

örenebilir miydim ki?" dedi. Allah Resûlü de («Mh *ytu ««fan): "Adam

inandn dili ile ifade ediyordu! Adam inandn diliyle söylüyordu"

buyurdu.

Çok zaman geçmedi ki katil olan bu kii öldü. Arkadalan ona bir mezar

açp gömdüler. Ancak sabah olunca yerin onu dan attn gördüler. Bir

daha mezar açp gömdüklerinde ikinci gün sabah yine topran onu dan
attn gördüler. Resûlullah'n (nfaMehu ateyhi «senem) ashab bu ekilde iki mi üç mü

kaç defa gömdüklerini hatrlamyorum. Her defasnda da toprak onu danya

atyordu. Yerin bu ekilde onu kabul etmediini gördüklerinde ayaklarndan

tutup tenha yollardan birine attlar. Bunun üzerine Yüce Allah:
-
Ey iman

edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli aratrmay yapn.

Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek,

' bn Cerîr (7/357, 358).
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«Sen mümin deilsin» demeyin. Allah katnda pek çok ganimetler vardr.

Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice

aratrn. Çünkü Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr"

1

âyetini

indirdi. Vallahi yer aslnda ondan daha kötülerini içinde banndrr, ancak Yüce

Allah bu ekilde Müslümanlara öüt vermek istemitir.*

Abdurrezzâk ve Ibn Cerîr'in Ma'mer vastasyla bildirdiine göre Katâde:

“Ey man edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli

aratrmay yapn ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Bana ulaana göre

Müslümanlardan biri müriklerden bir adama saldrd. Mürik olan kii: "Ben

müslümanm! Lâ ilâhe ilallah!” dedi ancak bunu demesine ramen Müslüman

onu öldürdü. Hz. Peygamber (seMhu aleyhi vesellem) durumdan haberdâr olunca

katile: "Lâ ilâhe illallah demesine ramen onu öldürdün öyle mi?" buyurdu.

Adam da mazeret babndan: "Yâ Resûlallah! Benden kurtulmak için böyle

dedi, yoksa Müslüman olmu deil" dedi. Allah Resûlü (taMahu aleyhi mailem):

"«Adamn kalbini açp baksaydn ya!» karln verdi." Daha sonra adam

öldüren bu kii öldü ve defnedildi, ancak yer onu geri darya att. Durum Hz.

Peygamber'e Maiiahu »eyhi yenilen) bildirilince yeniden gömülmesini emretti. Bir

daha gömüldü, ancak yer bir daha onu darya att. Bu ekilde üç defa

gömülüp yer onu danya atnca Allah Resûlü (sellalbhu aleyhi vesellem):
"
Yer onu içine

almay kabul etmiyor! Onu maaralardan birine koyun" buyurdu.

Ma’mer der ki; Bazlar bunu rivâyet ederken Resûlullah'tn (saHallBhu aleyhi reseHem);

"Yer bundan daha kötü olanlarn barndryor, ancak Yüce Allah bunun size

ibret olmasn murad etti" buyurduunu zikrederler.
4

bn Cerîr, Ebu’d-Duhâ vastasyla Mesrûk'tan bildirin Müslümanlardan bir

grup yannda koyun sürüsü olan bir mürikle karlatlar. Mürik onlara: "es-

Selâmü aleyküm! Ben müminim" dedi; ancak Müslümanlar onun kurtulmak

için böyle dediini düündüler ve adam öldürüp koyunlann aldlar. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çktnz
zaman, gerekli aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya

1

Nisâ Sur. 94
1 bn Ebî Hatim 3/1039 (5824) ve Beyhakî (4/310).

3 Nisâ Sur. 94
* Abdurrezzâk (1/168, 169) ve bn Cerîr (7/359).
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hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen mümin deilsin»

demeyin..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Mikdâd b. el-Esved,

Resûlullah'n (seiiaiiab aleyhi vesellem) gönderdii bir müfreze içinde çkt. Yannda

koyunlan bulunan bir adamla karlatklarnda adam: ‘‘Ben müslümanm”

dedi. Ancak Mikdâd onu öldürdü. Geri döndüklerinde bu olay H;:.

Peygamber'e [sbIIbIbIhi aleyhi vesellem) anlattlar. Bunun üzerine: "Ey iman edenler!

Allah yolunda sefereçktnz zaman, gerekli aratrmay yapn. Size selâm

veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen

mümin deilsin» demeyin ..."3 âyeti nazil oldu .
4

bn CerVin bildirdiine göre bn Zeyd: "Bu âyet Ebu’d-Derdâ’nn

öldürdüü bir adam hakknda nazil oldu” demi ve Usâme b. Zeyd'den

rivâyet edilen kssann benzerini zikretmitir. Kssay zikrettikten sonra da:

"Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman, gerekli

aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici

menfaatine göz dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin. Allah katnda pek

çok ganimetler vardr. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta

bulundu. Onun için iyice aratrn. Çünkü Allah, yaptklarnzdan hakkyla

haberdardr"5
âyeti nazil oldu, demitir .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Size selâm

veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek, «Sen

mümin deilsin» demeyin ..."
7 buyruunu açklarken öyle demitir: Selam

veren söz konusu kii bir grup müslümanla karlaan ve koyunlan bulunan

bir adamdr. Müslümanlar, adamn: "es-Selâmü aleyküm! Ben müslümanm’'

demesini kabul etmemiler ve onu öldürüp yanndaki mallann almlardr .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn geçici menfaatine göz

1

Nisâ Sur. 94
1 bn Cerîr (7/359).

* Nisâ Sur. 94

‘ bn Ebî eybe (10/124, 125, 12/377) ve bn Cerîr (7/360).

> Nisâ Sur. 94
6 bn Cerîr (7/360).

7 Nisâ Sur. 94
8 bn Cerîr (7/360, 361).
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dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin..."' buyruunu açklarken öyle

demitir: Yüce Allah, M üslUmanlara ölü etini yemeyi yasaklamas gibi "Lâ

ilâhe illallah" diyen kiiye: "Sen mümin deilsin!” demelerini de yasaklamtr.

Bunu diyen kiinin mal ve can konusunda güvende olacan ifade etmi,

kiinin imanna yönelik bu sözünün reddedilmemesi gerektiini bildirmitir.

2

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Recâ ile Haan

(-1 Basrî) bu âyeti: Jül ,>J lafzyla okumulardr.

3

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid ve Ebû

Abdirrahman es-Sülemî, bu âyeti: "f'UJi Vj" lafzyla

okurlard .

4

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Daha önce siz de öyle

idiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice aratrn ..."

5

buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu çobann kavmine kar imann gizlemesi gibi

siz de müriklere kar önceden imannz gizli tutuyordunuz. Yüce Allah

lütfedip slam’ muzaffer klnca da imannz aça vurdunuz. Onun için Yüce

Allah'n bu konudaki uyarsn iki defa aratrp dikkate aln."
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Daha önce siz de öyle

idiniz de Allah size lütufta bulundu ..." 7 buyruunu açklarken: "Daha önce

siz de kafir idiniz, ancak Yüce Allah size lütufta bulunup doru yola iletti”

demitir.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mesrûk: "...Daha önce

siz de öyle idiniz ..."
8 buyruunu açklarken: “Siz de daha önce mümin

deildiniz, anlamndadr” demitir .

9

1

Nisa Sur. 94
J bn Cerir (7/361) ve bn Ebî Hatim 3/1040 (5829).

3 Saîd b. Mansûr (680).

4 Saîd b. Mansûr (678, 679).

5 Nisâ Sur. 94
6 Abdurrezzâk (1/170), bn Ebî eybe (10/124, 125), bn Cerir (7/363, 364) ve bn Ebî

Hatim 3/1041, 1042 (5834, 5835, 5838, 5841).
7 Nisâ Sur. 94
8
Nisâ Sur. 94

9 bn Ebî Hatim 3/1041 (5836).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Numân b. Sâlim: “Bu âyet Hüzeyl

kabilesinden bir adam hakknda nazil oldu" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: lafzyla

okumutur.

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Usâme'den bildirir:

ResûlullahlsaiiaiiBtHiaiBviBresEfefilbizi bir müfreze olarak gönderdi. Hüzeyl kabilesine

ait olan Hurakât denilen yere geldiimizde bir adam yakaladm. Adam: “L.i

ilâhe ilallah!" dedi, ancak adam vurarak öldürdüm. Daha sonra bu

yaptmdan dolay içime bir sknt girdi. Bunu Hz. Peygamber'e (uinUshu oiayni

veabn) anlattmda: "Lâ ilâhe ilallah demesine ramen onu öldürdün mü?

'

buyurdu. “Yâ Resûlallah! Silah korkusuyla bunu söyledi" dediimde, Allah

Resulü (saiiaiiahif aleyh. «eM: "Samimi olup olmadm anlamak için kalbini yarp

baksaydn ya!" karln verdi. Bu sözü bana o kadar tekrar etti ki o günü

henüz yeni Müslüman olmay temenni ettim.'

bn Sa’d, Câfer b. Burkân’dan bildirin Yemâme ahalisinden biri olan

Hadramî bana öyle anlatt: Bize ulaana göre Resûlullah UaiiaUahu aleyh. reselim.,

Usâme b. Zeyd komutasnda bir müfreze gönderdi. Usâme bunu öyle

anlatr: Dönüte olanlan Resûlullah'a (saiiaiiatu aleyh, veseiiem) anlatmaya baladm.

“Dümanlar kaçmaya balad. Ben bir adama yetitim ve mzram ona

doru tuttum. Adam: “Lâ ilâhe ilallah!" dedi. Ancak ben mzrakla vurup onu

öldürdüm" dedefmde, Resûlullah'n (uiuiaim aleyhi «selemi yüzünün rengi deiti.

"Yazk sana ey Usâme! Lâ ilâhe ilallah sözüne kar bu tavrn nedir?" buyurdu.

Resûlullah (saMkhu aleyh, reseiiem) bunu o kadar çok tekrar ett ki yapm olduum

tüm amellerden syrlp henüz o gün Müslüman olmu olmay diledim.

Resûlullah’tan (saiiaiiahu eieyhi veseilam) bu duyduklanmdan sonra vallahi artk bundan

sonra “Lâ ilâhe ilallah" diyen biriyle asla savamam. 2

ibn Sa’d, brâhim eMeymî’den, o da babasndan naklen bildirir Usâme b.

Zeyd: “Lâ ilâhe ilallah, diyen biriyle asla savamam" deyince, Sa’d b. Mâlik:

“Vallahi ben de “Lâ ilâhe ilallah, diyen biriyle asla savamam" dedi. Bunun

üzerine adamn biri her ikisine de: “Yüce Allah: "Fitne ortadan kalkncaya ve

1 bn Ebî eybe (14/340, 341), Buhâri (6872), Müslim (96), Ebû Dâvud (2643) ve Nesâ ,

el-Kübrâ (8594).
1 bn Sa'd (4/69).
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din tamamen Allah'n oluncaya kadar onlarla savan ..."

1

buyurmuyor mu?"

deyince: “Biz fitne kalmasn diye savatk ve din tamamen Allah’n oldu”

karln verdiler.*

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Ahmed ve Nesâî, Ukbe b. Mâlik el-leysî’den

bildirir: Resûlullah'in (ullalbhu aleyhi vasellem} gönderdii bir müfreze bir toplulua

saldrd. Adamn biri bu topluluktan aynlnca Müslüman askerlerden biri

klcm çekip peinden gitti. Adam: "Ben müslümanm" dedi, ancak asker

onun ne dediine bakmadan vurup öldürdü. Bu olay Resûlullah'a (niuishu aleyhi

nstim) bildirilince bunu yapan adama ar sözler söyledi. Resûlullah'in (laJlaiiahu

aleyhi veseliem) bu sözleri de adam öldüren müslümana ulat. Resûlullah Mlallehu aleyhi

rerahem) bir ara hutbe verirken bu adam kalkt ve: "Vallahi öldürdüüm o

adamn Müslüman olduunu söylemesi ölüm korkusundan baka bir ey
deil!" dedi. Resûlullah (niiiMu aleyhi veseiiem) adamdan ve o tarafta bulunanlardan

yüz çevirdi ve hutbesine devam etti. Adam bir daha kalkp: "Yâ Resûlallah! O

adam ölüm korkusuyla Müslüman olduunu söyledi!" dedi. Resûlullah Udisiihu

aleyhi veseiiem) yine adamdan ve o tarafta bulunanlardan yüz çevirdi ve hutbesine

devam etti. Ancak adam dayanamad ve bir daha: "Yâ Resûlallah! Vallahi

adam ölüm korkusundan dolay Müslüman olduunu söyledi!" dedi. Bunun

üzerine Resûlullah (»iMlahu »Mi «selfem) adama doru döndü. Üzüntüsü yüzünden

okunuyordu. Adama üç defa:
"
Yüce Allah mümin birini öldürmeme kar

çkt!" buyurdu. 3

afiî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, el-

Esmâu ve's-Siföt’da Mikdâd b. el-Esved'den bildirir: "Yâ Resûlallah!

Müriklerden bir adam ile savaa girisek, adam benim elimi kesse ancak ona

üstün geldiim bir anda "Lâ ilâhe ilallah" dese, onu öldüreyim mi brakaym

m?" dediimde, Allah Resûlü (sBiaiiahu aleyhi vaseien): "Onu brak" buyurdu. Ona:

"Ama elimi kesiyor?" dediimde: "ayet Lâ ilâhe ilallah dedikten sonra onu

1

Enfâl Sur. 39
1 bn Sa'd (4/69).

3 bn Sa'd (7/48, 49), bn Ebî eybe (12/378, 379), Ahmed 37/155 (24490) ve Nesâî, S.el-

Kübrû (8593). Müsned'in muhakkikleri: "Bir b. Âsim el-Leysî, NesâTnin güvenilir

bulduu kii ise isnad sahihtir, deilse isnad hasendir. Hadis de sahih liayrihidir"

demitir.



602 -ü Nisa Sûresi gf-

öldürecek olursan adam onu ödürmeden önceki halin gibi (Müslüman), sen ise

adam bu sözü söylemeden önceki hali gibi (kafir) olursun" buyurdu.
1

Taberânî, Cündeb el-Becelî'den bildirir: Gönderdii müfrezeden zafer ve

fetih müjdesini getiren adam Resûlullah'n (sdyiahu aleyhi nsdM yanma geldii

zaman ben de onun yanndaydm. Adam: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah'n da

yardmyla hezimete urattmz topluluun peindeyken adamn birine

klcmla yetitim. Adam kaçarken klcn ona yetitiini anlaynca: «Ben

müslümanm! Ben miislümanm!» demeye balad” deyince, Allah Resûlü:

"Peki, onu öldürdün mü?" diye sordu. Adam: “Yâ Resûlallah! Bunu benden

kurtulmak için söyledi!” deyince, Allah Resûlü:
"
Samimi olup olmadm

görmek için kalbini yarp baksaydtn ya!" karln verdi. Adam: “Kalbini yanp

baksaydm ne görecektim ki? Kalbi kan ve etten baka bir ey mi ki?" diye

sorunca, Allah Resûlü CsaHaiielu aiayh reselim): "Ne kalbindekini biliyorsun, ne de

söylediine inanyorsun" karln verdi. Adam: “Yâ Resûlallah! Bana

balanma dile” deyince, Allah Resûlü (niiBhfej aleyhi «alim): "Sana balanma

dilemem

”

karln verdi. Bu adam ölünce kendisini defnettiler, ancak sabah

olunca topran üstüne çktn gördüler. Bir daha gömdüler ama sabah yine

onu topran üzerinde buldular. Bu ekilde üç defa gömdüler, ve her

defasnda sabah vakti adamn topran üzerine çktn gördüler

ÜçüncÜ5Ünden sonra adamn bana gelenlerden dolay çok utandlar ve

adam alp vadilerden birine attlar.
3

Ebû Nuaym, el-Ma'rife'de Cez' b. el-Hidricân'dan bildirir: Kardeim Kudâc

b. el-Hidricân b. Mâlik hem kendi, hem de ailesi adna Müslüman olduunu

bildirmek üzere Yemen'den elçi olarak Resûlullah'a MaHata «m. «Kefen) geldi.

Yolda gelirken müfreze olarak çkan Müslümanlarla karlat. Kudâd onlara:

“Ben müminim” dedi, ancak kabul etmediler ve gece karanlnda onu

öldürdüler. Olay örendiimizde Resûlullah'a (seiyiahu aleyhi nuM gittim ve

olanlan anlattm. Kardeimi öldürenlerin de cezalandrlmasn istedim.

Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çktnz zaman,

gerekli aratrmay yapn. Size selâm veren kimseye, dünya hayatnn

geçici menfaatine göz dikerek, «Sen mümin deilsin» demeyin..." 3 âyeti

' afiî 1/192 (ifâu'l-Ayy

,

320), îbn Ebî eybe (12/378), Buhârî (6865), Müslim (95), Ebû

Dâvud (2644), Nesâî, S.el-Kübrâ (8591) ve Beyhakî (177, lafz kendisinindir).

1 Taberânî (1723).

1 Nisa Sur. 94



Âyet: 95, 96 • Cihad 603

nazil oldu. Sonrasnda Resûlullah (sallailahu aleyhi veseilem) bana kardeimin diyetini

verdi .

1

c/ ’j/ 1/ Oj-^Ul ij^j V

> c*i*\*J\ A\ J* ^ÎJ ^

Jp Sil JÜj JJ^Jl &1 JUj ^ÜJl

Ij^p iî)l lîlsfj <^"3 °_>***i ^5

"Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mal

ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bîr olmaz. Allah,

matlar ve canlar ile cihad edenleri, derece bakmndan
oturanlardan üstün kld. Allah hepsine de güzellik vaad

etmitir, ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir

ecirle üstün klmtr. Kendinden dereceler, balama ve

rahmet vermitir. Allah çok balayla ve esirgeyicidir."

(Nisa Sur. 95, 9ö)

bn Sa'd, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, bnu'l-Enbârî, Mesâhifte, Baavî, Mu'cem’de ve Beyhakl, Sünen’de

Berâ b. Azib'den bildirir: "Müminlerden yerlerinde oturanlar ..."
1
âyeti nazil

olduu zaman Resûlullah (sallailahu aleyhi veseilem): "Bana filan kiiyi çarn" buyurdu

(Baka bir rivayette Zeyd'in çarlmasn emrettii zikredilir). stenilen kii

yannda divit, levha ve kürek kemii ile geldi. Resûlullah (sallailahu aleyhi veseilem) ona:

"«Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad

edenler bir olmaz» yaz" dedi. Bunu yazdrrken bn Ümmü Mektûm,

Resûlullah'n (sallailahu aleyhi veseilem) arkasnda duruyordu. “Yâ Resûlallah! Ama ben

kör biriyim” deyince yazdrd âyetin yerine: "Müminlerden özürsüz olarak

yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir

olmaz ..."3 âyeti nazil oldu .

4

' Üsdu'l-âbe'de (1/335, 336) geçtii üzere Ebû Nuaym.
3
Nisa Sur. 95

3 Nisa Sur. 95
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bn Sa'd, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebû Nuaym, Delâil’de ve Beyhakî, bn ihâb'dan, o da

Sehl b. Sa'd es-Sâidî'den, o da Mervân b. el-Hakem’den, o da Zeyd b.

Sâbit'ten bildirir. Resûlullah (srfiaMu aMi tressi(am) bana: "Müminlerden yerlerinde

oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz*

âyetini yazdrd. Resûlullah (saiiaiiahu aiBYtu veseiim) bunu bana yazdrrken bn Ümmü
Mektûm geldi ve: "Yâ Resûlallah! âyet cihada katlma imkanm olsayd

katlrdm" dedi. bn Ümmü Mektûm gözleri görmeyen biriydi. Resûlullah'n

(dUatu deyin radien) de dizi benim dizimin üzerindeydi. Dizi o kadar arlat ki

dizimin ezileceinden korktum. Sonrasnda üzerine çöken o arlk kalkt ve

Yüce Allah âyetin: "özürsüz olarak
"2 ksmn indirdi .

3

Tirmizî der ki: "Hasen sahih bir hadistir. Ancak hadiste sahabeden olan

Sehl b. Sa'd’n tabiînden olan Mervân b. el-Hakem'den rivayeti söz

konusudur. Mervân da Hz. Peygamberden (laidbhu aMn «ueM hadis iitmi

deildir.”

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Ahmed, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bnu'l-Enbârî,

Taberânî ve Hâkim, Hârice b. Zeyd b. Sâbit vastasyla Zeyd b. Sâbit’ten

bildirir: Resûlullah'n [laUaUaiu *ie»™ malum) yannda otururken üzerine bir sükûnet

indi. Bu esnada Resûlullah'n {uiiaiiahu sierin »bsbUhih) dizi benim dizimin üzerine dütü

ki Allah Resûlü'nün dizinden daha ar bir ey görmü deilim. Sonrasnda o

hal üzerinden kalkt ve bana: "Yaz!" buyurdu. Bir kürek kemiine:

"Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve canlanyla Allah yolunda cihad

edenler bir olmaz..." âyetini sonuna kadar yazdm. Âmâ biri olan bn Ümmü
Mektûm cihad edenlerin bu üstünlüünü iitince: "Yâ Resûlallah!

Müminlerden cihada gücü yetmeyenlerin durumu nedir?" diye sordu. bn

Ümmü Mektûm sözünü bitirince ayn sükûnet Resûlullah'n Malishu aleyhi «sdM

üzerine çöktü. Dizi yine benim dizimin üzerine dütü, ilk seferinde olduu

gibi ayn arl hissettim. Resûlullah'n (sBiaiiahu aleyhi vuseiien) üzerinden o hal

gidince bana: "Ey Zeyd! Yazdrdm oku!" buyurdu. Âyetin: "Müminlerden

yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir

1

Nisâ Sur. 95
1
Nisâ Sur. 95

} îbn Sa'd (4/211, 212), Ahmed 35/481 (21602), Buhâri (2832, 4592), Tirmizî (3033),

Nesâî, el-Kübrâ (4307), bn Cerîr (7/369) ve Beyhakî (9/23).
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1 ksmm okuduumda, bana: "«özürsüz olarak ilavesini yaz" dedi

ve âyeti bu ekilde yeniden yazdrd. Âyetin “Özürsüz olarak" olan ksm bal

bana nazil oldu ve onu ben yazp ekledim. Nefsim elinde olana yemin olsun

ki kemikte bulunan çatlan yanndaki bu ilaveyi hâlâ görür gibiyim .
3

Ibn Fehd, Fedâilu Mâlik’te ve bn Asâkir, Abdullah b. Râfi'den bildirir:

Harun Reid, Medine’ye geldii zaman Bermekî'yi mam Mâlik'e gönderdi ve:

“Tasnif ettii eseri bana getir de senden dinleyeyim" dedi. Ancak mam
Mâlik, Bermekrye: “Ona selamm ilet ve: “lim ziyaret edilir, kendisi ziyarete

gelmez. lmin yanna gidilir. lim baka birinin ayana gitmez" de" karln
verdi. Bunun üzerine Bermekî, Harun Reid'in yanma döndü ve: “Ey

müminlerin emiri! imdi Irak ahalisi Mâlik’i çardn, ancak yanna

gelmediini örenecek. Onun için bask yap da yanna gelsin" dedi. O esnada

imam Mâlik içeriye girdi, ancak yannda telif ettii eseri yoktu. Selam vermek

için gelmiti. Girdiinde: “Ey müminlerin emiri! Yüce Allah ilmin dolaysyla

seni bu konuma getirdi. Onun için ilmi ilk küçük gören sen olma ki Allah da

seni küçük düürmesin. Ailenden olmayan ancak bu ilme deer verip gerekli

saygy gösteren birçok kii gördüm. Oysa amcan olunun ilmine herkesten

daha fazla deer vermeye ve gereken önemi göstermeye layksn" dedi,

imam Mâlik bu ekilde konumaya devam edince sonunda Harun alamaya

balad.

Sonrasnda mam Mâlik öyle dedi; Zührî'nin, Hârice b. Zeyd vastasyla

bana bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit öyle demitin Hz. Peygamberim (dUMu

aleyhi vtsellem) önünde bir kürek kemiine: "Müminlerden yerlerinde oturanlar ile

mal ve canlanyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz..." âyetini

yazyordum. bn Ümmü Mektûm de orada bulunuyordu. Bu âyeti duyunca:

“Yâ Resûlallah! Yüce Allah cihadn fazileti konusunda iittiimiz eyleri

indirdi. Ancak ben kör biriyim. Bu konuda bana ruhsat var mdr?" dedi. Hz.

Peygamber (saliaiiahu aleyhi vesEien): "Bilmiyorum" karln verdi. Benim de kalemim

hâlâ slakt, kurulmamt. O esnada Hz. Peygamber'e (aiMlahu aleyhi «sefan) vahiy

inmeye balad. Dizi de dizimin üzerine dütü ki vahyin arlndan dizimin

1

Nisâ Sur. 95
1

Nisa Sur. 95

3 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 681), bn Sa'd (4/211), Ahmed 35/480 (21601), Ebû Dâvud

(2507), Taberânî (4851, 4852) ve Hâkim (2/81, 82). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen

Ebi Dâvud, 2188).
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ezileceini sandm. Sonra o hali üzerinden gidince bana:
'özünüz olarak

'

ilavesini yaz

"

buyurdu." imdi ey müminlerin emin! Bir cümle için Cebrail ile

melekler elli bin yllk bir yoldan Hz. Peygamber'e(saiMhüB8yhjn8Bi«nl gelirken ber

böylesi bir ilme deer vermeyip gereken saygy göstermeyeyim mi?

2

Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen ’de Miksarr

vastasyla bn Abbâs’tan bildirin 'Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde

oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz...

âyeti, Bedir savandan geri duranlarla savaa katlanlar hakknda nazil

olmutur. Bedir sava için emir gelince Abdullah b. Cah ile bn Ümmü
Mektûm: "Yâ Resûlallah! Bizler körüz. Savaa katlmamaya ruhsatmz var

m?" diye sordular. Bunun üzerine: 'Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde

oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz../4

âyeti nazil oldu ve Yüce Allah mücahitleri, savaa katlmayanlara bir derece

üstün kld. "...Mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün

klmtr" 5 buyurarak da, mücahitlerin, özrü olmadan savaa katlmayan

müminlerden kat kat derecelerle üstün kldn belirmitir.
6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in Miksam vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedir savana

katlmayp geride kalanlar ile bu savaa katlanlar bir deildir" demitir. 7

bn Cerîr ve Taberânî, M. el-Kebîr*de ravileri güvenilir olan bir senedle

Zeyd b. Erkam'dan bildirir. "Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve

canlanyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz" âyeti nazil olduu zaman

ibn Ümmü Mektûm geldi ve: "Yâ Resûlallah! Benim için savaa katlmama

ruhsat var mdr?" dedi. Allah Resûlü: "Hayr, yok" karln verdi. bn

Ümmü Mektûm: "Allahm! Ben kör biriyim! Bu yönde bana ruhsat ver” diye

1

Nisâ Sur. 95
2 bn Asâkir (36/311,312).
3 Nisâ Sur. 95
4 Nisa Sur. 95
5 Nisâ Sur. 95
e
Tirmizî (2032, "hasen"), Nesâî, S.el-Kübrâ (11117), bn Cerîr (7/370, 371) ve Beyhakî

(9/47). Sahih hadistir (bak: F.lbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2428).
7 Abdurrezzâk (1/170), Buhârî (3954, 4595), bn Cerîr (7/370) ve bn Ebî Hâtin, Tefsir

3/1042 (5844).
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dua edince, Yüce Allah: "özürsüz olarak
*1 buyruunu indirdi. Resûlullah

(»aUBhu aleyh veseHcm) de bunun âyete eklenip yazlmasn emretti .

2

Abd b. Humeyd, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân ve Taberânî, Feletân b.

Âsm'dan bildirir: Hz. Peygamber’in isaUaiiah», aleyhi «nfem) yanndayken kendisine

vahiy inmeye balad. Allah Resûlü (lalalehu aieyt* «esefcm) de kendisine vahiy geldii

zaman gözleri açk ve sabit kalr, kalbi ile kulaklarn vahiyde younlatnrd.

Bu halini gördüümüzde de kendisine vahiy indiini anlardk. Vahyin inii

bittikten sonra katibine: "«Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve

canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz» yaz" dedi. Bunun üzerine

kör olan kii kalkp: "Yâ Resûlallah! Peki, bizim suçumuz ne?" dedi. Bu

sorunun ardndan Allah Resûlü'ne tekrar vahiy inmeye balad. Biz kör olan

adama: "Hz. Peygamber'e Uaiiaiahu aleyhi mailem) vahiy iniyor" dediimizde, adam

aleyhinde bir eyler inmesinden korkup: "Resûlullah'n (mIMMiu afyhi malan)

öfkesinden Allah'a snnm!" demeye balad. Vahyin inii bittikten sonra

katibine: "«özürsüz olarak»* ilavesini yaz" buyurdu.
4

bn Cerîin Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir. "Müminlerden

yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir

olmaz" âyeti nazil olduu zaman Abdullah b. Ümmü Mektum bunu iitti.

Resûlullah'a UaMahu aleyhi mailem) gelip: "Yâ Resûlallah! Cihad konusunda Yüce

Allah malum eyleri indirdi. Ancak ben kör biriyim ve cihad edemem. Sava

esnasnda geride kalmam konusunda Yüce Allah bana ruhsat verir mi?" diye

sordu. Resûlullah (aiw»hu aleyh «selim):
"
Senin dediin konuda bana herhangi bir

emir verilmedi. Sana ve senin gibi olanlara bu konuda ruhsat var m
bilmiyorum" karln verdi. bn Ümmü Mektûm da: "Allahm! Gözlerim

konusunda sana yalvanyorum" diye dua edince Yüce Allah bu âyeti:

"Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla

Allah yolunda cihad edenler bir olmaz..."3 eklinde indirdi .

6

’ Nisa Sur. 95
1 bn Cerîr (7/368, 369) ve Tabcrân (3053). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (7/9) der ki:

"Ravileri güvenilirdir."

* Nisa Sur. 95

* Bezzâr (3699), Ebû Ya'lâ (1583), bn Hibbân (4712) ve Taberânî 18/334 (856). bn
Hibbân'n muhakkiki: "snad kavidir" demitir.

* Nisa Sur. 95
6 bn Cerîr (7/371).
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Abd b. Humeyd, Taberânî ve Beyhakî'nin Ebû Nadra vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: "Bu âyet çeitli

hastalk ve rahatszlklardan dolay cihada katlamayan bir topluluk hakknda

nazil oldu. Yüce Allah vahiyle onlan bu konuda mazur gördüünü bildirdi .’’
1

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Enes b. Mâlik'ten bildirir: "Özürsüz

olarak
"2 buyruu bn Ümmü Mektûm hakknda nazil oldu. bn Ümmü

Mektûm'u baz savalarda elinde sancakla gördüm .
3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Abdullah b. eddâd’dan

bildirin Cihad konusunda: "Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve

canlaryla Allah yolunda dhad edenler bir olmaz ..."
4
âyeti nazil olunca, bn

Ümmü Mektûm kalkp: "Yâ Resûlallah! Gördüün gibi ben kör biriyim" dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah âyetin: "özürsüz olarak
"5 ksmn indirdi .

6

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildirir Bize anlatlana göre bu âyet nazil

olduu zaman Abdullah b. Ümmü Mektûm: "Yâ Resûlallah! Benim körlüüm

ne olacak?" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah âyetin: "Özürsüz olarak
"

7

ksmn
indirdi.

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyrîden bildirin "Müminlerden yerlerinde oturanlar

ile mal ve canlanyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz" âyeti nazil olduu

zaman kör biri kalkp: "Yâ Resûlallah! Ben cihad etmeyi seviyorum ancak bu

halimle cihada katlamam" dedi. Bunun üzerine âyetin: "özürsüz olarak
" 9

ksm nazil oldu .

9

bn Cerîr, SüddTden bildirin Bu âyet nazil olduu zaman ibn Ümmü
Mektûm: "Yâ Resûlallah! Ben kör biriyim ve cihada katlamam" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah âyetin: "özürsüz olarak
"10 ksmn indirdi .

11

1

Taberânî (12775) ve Beyhakî (9/24).

1
Nisa Sur. 95

3 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 683).

4 Nisa Sur. 95

5 Nisa Sur. 95
6
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 682) ve bn Cerîr (7/372).

7 Nisa Sur. 95

* Nisa Sur. 95

5 bn Cerîr (7/371, 372).
10
Nisa Sur. 95

n bn Cerîr (7/372).
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bn Sa’d, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ziyâd b. Feyyâd vastasyla Ebû

Abdirrahman'dan bildirir “Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve

canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir oIma2" âyeti nazil olduu zaman

Amr b. Ümmü Mektûm 1

: “Rabbim! Beni böylesi bir eyle mübtela kldn!"

dedi. Bunun üzerine âyetin: “Özürsüz olarak
" 1 ksm nazil oldu. 3

bn Sa'd ve bnu'l-Münzir, Sâbit vastasyla Abdunrahman b. Ebî Leylâ'dan

bildirir “Müminlerden yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah

yolunda cihad edenler bir olmaz" âyeti nazil olduu zaman bn Ümmü
Mektûm: “Rabbim! Benim bu özrüm ne olacak?" dedi. Bunun üzerine âyetin:

“özürsüz olarak
"4 ksm nazil oldu ve daha önce nazil olan âyetin içine

yerletirildi. Bundan dolaydr ki ibn Ümmü Mektûm savalarda: “Sanca

bana verip iki saf arasnda koyun. Zira asla kaçmam" derdi.5

bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirin bn Ümmü Mektûm hakknda dört âyet

nazil oldu. Bunlardan biri: “Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde

oturanlar île mal ve canlaryla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz..."*

âyetidir. Dieri: “Savaa katlmayan köre vebal yoktur ..."7 âyetidir. Dieri:

“...Çünkü gerçekte gözler deil, göüslerdeki kalpler kör olur
”8

âyetidir.

Dieri de: “Yanna kör bir kimse geldi diye yüzünü asp çevirdi
"3

âyetidir.

Bundan dolaydr ki Abese Sûresindeki bu âyetler nazil olunca Hz.

Peygamber (jBBiehu aleyhi vBMBm) onu yanna çanp yaknnda tuttu ve: “Rabbimin

kendisi için bana sitem ettii kiisin" buyurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyetleri açklarken

öyle demitin “Dümanla cihad eden kii ile savatan geride kalan kiinin

derecesi ve deeri bir olmaz. Yüce Allah hem cihad edene, hem de özründen

dolay geride kalana güzellikler vaad etmitir. Ancak mücahidleri özrü

olmadan geride kalanlardan daha büyük bir ecirle üstün klmtr. Yüce Allah

’ Medîne ahalisi onu Abdullah b. Ümmü Mektûm eklinde isimlendirirlerdi. Ancak

Irak ahalisi ile Muhammed b. es-Sâib adrun Amr olduunu söylerlerdi.
1 Nisâ Sur. 95
3 bn Sa'd (4/210) ve bn Cerîr (7/372).

* Nisâ Sur. 95
5 bn Sa'd (4/210).

‘ Nisâ Sur. 95
7 Fetih Sur. 17
8 Hacc Sur. 46
9 Abese Sur. 1, 2
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yetmi derece ile onlar üstün klarak balamas ile merhametini

göstermitir.”'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Avf vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: Jl Jjl
’£”* buyruunu: "Özrü bulunanlar” eklinde

açklamtr.
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc:

"...Allah, mallar ve canlar ile cihad edenleri, derece bakmndan
oturanlardan üstün kld ..."4 buyruunu açklarken: "Özrü olup da

oturanlardan derece olarak üstün kld” demitir.
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

"...Allah, mallar ve canlar ile cihad edenleri, derece bakmndan
oturanlardan üstün kld ..."

6 buyruunu açklarken: “Güzellikten kast

Cennettir. Yüce Allah da her bir fazilet sahibine bunun karln verir”

demitir .

7

ibn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Allah, mücahidleri,

oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün klmtr. Kendinden dereceler,

balama ve rahmet vermitir ..."
8 buyruunu açklarken: “Allah,

mücahidleri özürsüz bir ekilde geride kalanlardan üstün klm, katndan

dereceler, balama ve rahmet vermitir” demitir.
9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Kendinden dereceler, balama ve rahmet vermitir..."
10 buyruunu

açklarken öyle demitin “Denilirdi ki Müslüman olmak bir derecedir. Hicret

slam'da bir derecedir. Cihat hicrette bir derecedir. Öldürme de cihatta bir

derecedir."
11

’ bn Ebî Hâtûn 3/1042, 1044, 1045 (5842, 5843, 5852, 5853, 5855, 5858, 5861).

' Nisâ Sur. 95

’ bn Cerîr (7/374) ve bn Ebî Hatim 3/1043 (5847).
4 Nisa Sur. 95
5 bn Cerîr (7/375) ve bn Ebî Hatim 3/1043 (5849).
6
Nisâ Sur. 95

7 bn Cerîr (7/376).

* Nisâ Sur. 95, 96
9 bn Cerîr (7/376).

Nisâ Sur. 96

” bn Cerîr (7/376, 377) ve bn Ebî Hatim 3/1045 (5859).
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bn Cerîr, bn Vehb'den bildirin bn Zeyd’e: "...Allah, mücahidleri,

oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün klmtr. Kendinden dereceler,

balama ve rahmet vermitir..."
1 buyruundaki dereceleri sordum. öyle

karlk vedi: Bu dereceler Tevbe Sûresi'nde, "Medinelilere ve çevrelerinde

bulunan Bedevilere, savata Allah'n Peygamberinden geri kalmak,

kendilerini ona tercih etmek yaramaz. Çünkü Allah yolunda susuzlua,

yorgunlua, açla uramak, kafirleri kzdracak bir yeri igal etmek ve

dümana baar kazanmak karlnda, onlarn yararl bir i yaptklar

mutlaka yazlr. Dorusu Allah iyilik yapanlarn ecrini zayi etmez. Allah

onlar, yapmakta olduklarnn en güzeli ile mükâfatlandrmak için küçük

büyük yaptklar her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onlarn lehine

yazlr"
3
âyetlerinde zikredilen yedi derecedir. lk önce cihad derecesi genel

bir ekilde yer alrd ve kii mal ile cihad ettii zaman da cihadn yapm
saylrd. Ancak üstünlük ve dereceler ayrntl bir ekilde gelince cihada

bizzat katlmayan kii cihadn genel kapsamndan çkarld ve ancak malyla

cihad edebilecei bildirildi. Tevbe Sûresi'nde belirtilen susuzlua urama

veya yorgun dümenin karl cihada malyla katlan deil bizzat katlan

kiiler içindir. Küçük büyük yaplan masrafn karl da savaa katlmayp

malyla cihad eden kiiler içindir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Muhayrîz: "...Allah, mücahidleri, oturanlardan çok büyük bîr ecirle

üstün klmtr. Kendinden dereceler, balama ve rahmet vermitir..."4

buyruunu açklarken: "Bu dereceler yetmi tanedir ve iki derece arasnda

dört nala koturulan bir at, yetmi sene boyunca yol alabilir” demitir.

5

Abdurrezzâk, Musannefte bildirdiine göre Ebû Midez: "...Allah,

mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün klmtr. Kendinden

dereceler, balama ve rahmet vermitir..."
6 buyruunu açklarken: "Bana

’ Nisâ Sur. 95, 96
1 Tevbe Sur. 120,121
3 bn Cerîr (7/377).

« Nisâ Sur. 95, 96
5 bn Cerîr (7/378) ve bn Ebî Hatim 3/1045 (5857).

6
Nisâ Sur. 95, 96
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anlatlana göre bu dereceler yetmi tanedir ve iki derece arasnda dört nala

koturulan bir at yetmi sene boyunca yol alabilir" demitir.

1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Kendinden dereceler,

balama ve rahmet vermitir ..."

2

buyruunu açklarken öyle demitin

Bize bildirilene göre Muâz b. Cebel bu konuda öyle derdi: "Yüce Allah

yolunda öldürülen kiinin alt özellii olur. Akan ilk kan damlas tüm

günahlanna keffâret olur. Üzerine iman giysisi giydirilir. Azaptan kurtulur.

Kyamet günündeki büyük korkudam emin olur. Cennette ikamet eder.

Cennet hurileriyle evlendirilir."

Buhâri ve Beyhakfnin el-Esmâu ve's-Sifaföa Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (mJIbMu aleyhi verim öyle buyurmutur "Cennette Yüce Allah'n,

yolunda cihad edenler için hazrlad yüz derece vardr. Her iki derece aras

yerle gök aras kadardr. Allah'tan bir ey dileyeceiniz zaman ondan Firdevt'i

dileyin. Zira Firdevs, Cennetin ortasnda en yüksek yerdedir. Üzerinde ile

Rahmân'n Ar' vardr. Cennetin rmaklar da buradan çkar."1

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim'in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre

Resûlullah (mIIbI ahu aleyhi vesellm):
"
Cennette Yüce Allah’n, yolunda cihad edenler için

hazrlad yüz derece vardr. Her iki derece aras yerle gök aras kadardr
"

buyurmutur.

4

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim, Ebû Saîd'den bildirir. Resûlullah

laUaHahu aleyhi matem): "Rab olarak Allah'a, din olarak slam'a ve Resul olarak

Muhammed'e raz olan kiiye Cennet vacip olur" buyurdu. Bu sözü çok

houma gidince: "Yâ Resûlallah! Bunlar bana tekrar eder misin?" dedim.

Resûlullah {sailatlahu aleyhi mailem) bu sözü bana tekrarlad ve:
"Baka bir ey daha var

ki Yüce Allah bundan dolay Cennette kulunun derecesini yüz derece yükseltir

ki her iki derece aras yerle gök aras kadardr " buyurdu. "Bu nedir?" diye

sorduumda da:
"
Allah yolunda cihattr" karln verdi .

5

1 Abdurrezzâk (9545).
1
Nisâ Sur, 96

3 Buhâri (2790, 7423) ve Beyhakî (845).

« bn Ebî Hatim 3/1044 (5850).

5 Müslim (18B4), Ebû Dâvud (1529), Nesâî (3131) ve Hâkim (2/93).
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bn Ebî Hatim ve ibn Merdûye, bn Mes'ûd’dan bildirir: Resûlullah MaiMu

aleyhi vnelin): "Bir oku dümana isabet ettirene Cennette bir derece vardr"

buyurdu. Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Bu derece nedir?” diye sorunca, Allah

Resûlü: "Bu derece annenin evindeki kap eii gibi deildir! ki derece arasnda

yüz yllk bir mesafe vardr" karln verdi .

1

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre

Resûlullah (uHeHühu aleyhi naslm):
"
Cennette yüz derece vardr ki her iki derece aras

yerle gök aras kadardr" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim, Yezîd b. Ebî Mâlik'ten bildirir: "Denilirdi ki Cennette yüz

derece vardr ve her iki derece aras yerle gök aras kadardr. Bu derecelerde

yakutlar ve güzel giysiler bulunur. Her bir derecenin emiri bulunur ki herkes

onun fazileti ile önderliini bilir."
3

jJlî ÎSSUI (tilijs OiJJI öl

\yyXfr ii-lj âl Jej -p ijlli ö-iULü

J is. 0. « * -^ .

'

« | l ^1 * Ij-e* «i'.Uj |Û*»- ihljîi

_t ibijli * V—i 5 Slj ÎL- o Sl oijJJij »uilij

IjjIp \‘y* âl ÖlSj^ ji â

"Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldktan

zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz

yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de:

«Allah'n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!»

cevabn verecekler Onlarn varacaklar yer cehennemdir.

Oras ne kötü bir dönü yeridir! Ancak gerçekten zayf ve

güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan
erkekler, kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar. Umulur ki,

Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok

balayladr." (Nisa Sur. 97-99)

’ bn Ebî Hâtim 3/1044 (5851).
2 bn Kesir, Tefsi/de (5/299) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ibn

Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs’tan bildirir. Müslüman olmu baz

kiiler hâlâ müriklerle beraber yayorlar ve Resûlullah'a {saibllahu aleyhi veselkm) kar
olan savalarda onlarn saylann çok gösteriyorlard. Bazen Müslüman

saflanndan gelen bir ok bunlardan birini öldürüyor veya ald bir darbeyle

ölebiliyordu. Bu konuda Yüce Allah: "Kendilerine yazk edenlerin melekler

canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz

yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz

geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn

varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir!'" âyetim

indirdi .

1

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen 'de

bn Abbâs’tan bildirir: Mekkelilerden bazlar Müslüman olmu, ancak bunu

Mekke ahalisinden gizlemilerdi. Mürikler de bunlar Bedir savana çkard.

Savata bazlar yaraland bazlar da öldürüldü. Müslümanlar: "Öldürülen

arkadalanmz Müslümand ve mürikler tarafndan zorla buraya

getirilmilerdi. Onun için onlara af dileyin" deyince: "Kendilerine yazk

edenlerin melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?»

deyince, «Biz yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de:

«Allah’n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler.

Onlarn varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir!"’

âyeti nazil oldu. Bunun üzerine Mekke'de kalan Müslümanlara bu âyet yazlp

bildirildi ve bu konuda herhangi bir mazeretlerinin kalmad ifade edildi.

Mekke’de kalan Müslümanlar bunun üzerine Mekke'den çktlar. Ancak

mürikler onlara yetitiler ve dinlerini deitirme konusunda onlar fitneye

sürüklediler. Bunun üzerine onlar hakknda: "nsanlardan öyleleri vardr ki,

«Allah'a inandk» derler. Ama Allah urunda bir ezaya uratlnca,

insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka, «Biz de sizinle

1

Nisâ Sur. 97
J
Beyhakî (45%), Nesâî, cI-Kiibrâ (11119), bn Cerîr (7/382) , bn Ebî Hâtim 3/1045

(5862), Taberânî (1 1505) ve Beyhakî (9/12).

J Nisâ Sur. 97
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beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi bilen deil midir?”
1

âyeti nazil oldu.

Müslümanlar bu âyeti yazp Mekke'de kalan Müslümanlara gönderdiler.

Mekkeli Müslümanlar bundan dolay çok üzüldüler ve bütün hayrlardan yana

ümitsizlie dütüler. Sonrasnda: "Rabbir, türlü eziyete uratldktan sonra

hicret eden, sonra Allah urunda savaan ve sabreden kimselerden

yanadr. Rabbin üphesiz bundan sonra da balar ve merhamet eder
”2

âyeti nazil oldu. Müslümanlar, Mekke'de kalan Müslümanlara bu âyeti

yazdlar ve: "Yüce Allah sizlere bir çk yolu gösterdi. Onun için Mekke’den

çkn” diye haber gönderdiler. Mekkeli Müslümanlar Mekke'den çktlar

ancak mürikler yine onlara yetiti. Birbirleriyle savatktan sonra kimisi öldü

kimisi de kurtuldu .
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre klime:

“insanlardan öyleleri vardr ki, kendilerine yazk edenlerin melekler

canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz

yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah’n arz

geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn

varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir!”
4

âyetini

açklarken öyle demitir: “Bu âyet Kays b. Fâkih el-Muîre, Hâris b. Zem’a b.

el-Esved, Kays b. Velîd b. el-Muîre, Ebu’l-Âs b. Münebbih b. el-Haccâc ve Ali

b. Ümeyye b. Halef hakknda nazil oldu. Kureliler ve onlara katlanlar, Ebû

Süfyân b. Harb ile Kurey kervann Resûlullah (saUishu aityt» vseitem) ve ashabndan

korumak, bunun yannda Nahle vadisinde kendilerinden alnanlan geri almak

için yola çktklannda daha önceden Müslüman olmu baz gençleri de

yanlarnda zorla götürdüler. Bu ekilde iki ordu önceden herhangi bir

kararlatrma olmadan Bedir’de kar karya geldi. Daha önceden müslüman

olan ve adlann saydmz bu gençler Bedir'de slam'dan döndüler ve kafir

olarak savap öldürüldüler.”3

1

Ankebût Sur. 10
1 Nahi Sur. 110
3 bn Cerir (7/381, 382), bn Ebî Hatim 3/1046, 9/3037 (5863, 1717) vc Beyhakî (9/19).

4 Nisâ Sur. 97
3 bn Cerir (7/383, 384) ve bn Ebî Hatim 3/1046 (5865).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Muhammed b. shâk: ‘'Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarm

aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde

zavall kimselerdik» diyecekler..."
1

âyetini açklarken öyle demitin “Bunlar

Kurey gençlerinden olan be kiidir. Biri Ali b. Ümeyye, dieri Ebû Kays b. el-

Fâkih, dieri Zem’a b. el-Esved, dieri Ebu’l-âs b. Münebbih’tir. Beincisinin

adn ise unuttum.”1

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken

öyle demitir: “Bunlar Hz. Peygamberle (saiiaiishu «layhi wwiiem) hicret etmeyip

geride kalanlardr. Bunlardan Hz. Peygamberim (sdiBjiahu *Wyh vobUot) yanna hicret

etmeden ölenlerin melekler yüzlerine ve arkalanna vurmulardr.”5

Taberânî, bn Abbâs'tan bildirir: Mekkelilerden bir topluluk Müslüman

olmutu. Ancak Hz. Peygamber (tailallohu aleyhi veseM Medine’ye hicret edince

bunlar hicret etmeyi istememiler ve korkmulard. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman

onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall

kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz geni deil miydi?

Hicret etseydiniz yal» cevabn verecekler. Onlarn varacaklar yer

cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir! Ancak gerçekten zayf ve

güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler,

kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar"* âyetlerini indirdi .

5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken

öyle demitir “Bunlar bir grup münafktr. Hz. Peygamberle (dia^ «ailem

birlikte Medine'ye hicret etmeyip Mekke'de kalmlard. Bedir savana da

müriklerle beraber çkmlard. Bu savata içlerinden kimisi yaraland, kimisi

de öldürüldü. Yüce Allah da haklannda bu âyeti indirdi .”
6

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Bedir savanda Abbâs, Akl

ve Nevfel esir düünce Resûtullah (aaiiaiohu aleyhi veseiiem), Abbâs'a: "Hem kendin hem

'
Nisa Sur. 97

5 bn Cerîr (7/386) ve bn Ebî Hâtim 3/1046 (5864).

3 bn Cerîr (7/383).

4 Nisa Sur. 97, 98
5 Taberânî (12260).
4 bn Cerîr (7/386, 387) ve bn Ebî Hâtim 3/1046 (5866).
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de kardeinin olu için fidye ver" buyurdu. Abbâs: "Yâ Resûlallah! Biz sizinle

ayn kbleye namaz klmadk m? Senin getirdiin ehadeti getirmedik mî?”

deyince, Allah Resûlü {saiiuMu aleyhi «seiiem): "Ey Abbâs! Siz bize kar hasm

oldunuz, buna karlk biz de size hasm olduk" buyurdu ve:
*nsanlardan

öyleleri vardr ki, kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar

zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall

kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz geni deil miydi? Hicret

etseydiniz ya!» cevabn verecekler, Onlarn varacaklar yer cehennemdir.

Oras ne kötü bir dönü yeridir!*' âyetini okudu. Bu âyetin nazil oluundan

sonra hicret etmeyen kiiler hicret edinceye kadar kafir sayldlar. Sadece

hicret için gerekli mali gücü ve yolu bulamayan zayf kimseler bunun dnda
tutuldu.

ibn Abbâs der ki: "Ben de bunlardan, zavall çocuklardan biriydim .”

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir: Bana anlatlana göre bu âyet, Mekkelilerden Müslüman

olduklann söyleyen, ancak Bedir savana Allah düman Ebû Cehl ile birlikte

katlan ve orada öldürülen baz kiiler hakknda nazil olmutur. Bu konuda

kendilerince bir mazeret göstermiler, ancak Yüce Allah onlarn bu

mazeretlerini kabul etmemitir. "Ancak gerçekten zayf ve güçsüz olan..." J

buyruundan kast da yine Mekkeli baz kiilerdir ki Yüce Allah da içinde

bulunduklan durumdan dolay onlan mazur görmütür. bn Abbâs da: "Ben

ve annem âyette bahsedilen çaresiz kalan ve hicrete yol

bulamayanlardandk” derdi .'1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: "Bu âyet, Kurey kafirleri içindeyken Bedir savanda

öldürülen zayf ve güçsüz kiiler hakknda nazil oldu” demitir .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

Hz. Peygamber (saiiaiiBhu aleyhi veeiiem) gönderilip muzaffer klnnca ve man her

tarafa yaylnca ayn ekilde münafklk da ortaya çkp yayld. Bir ara baz

1

Nisâ Sur. 97
2 bn Cerîr (7/384, 385) ve bn Ebî Hâlim 3/1047 (5869).

J Nisâ Sur. 97
4 bn Cerîr (7/386).

5 bn Cerîr (7/384, 385) ve bn Ebî Hâlim 3/1047 (5867).
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adamlar Allah Resûlü'ne (uiMahu aleyhi yesellem) gelip: “Yâ Resûlallah! Vallahi

kavmimizin bizi cezalandrmalarndan ve türlü skntlara maruz

brakacaklanndan endie etmeseydik biz de Müslüman oldurduk. Ancak

Allah'tan baka ilah olmadna, senin de Allah'n Resûlü olduuna ehadet

ediyoruz" dediler. Bunu bizzat Hz. Peygamber'e (saflalbhu aleyh naibin) diyorlard.

Bedir sava srasnda mürikler: “Bizimle savaa katlmayp geride kalanlarn

evlerini ykacak ve mallarna el koyacaz!" dediler. Daha önce Hz.

Peygamber'e [seyiahu aleyhi vjseiiem) gizlice Müslüman olduklann söyleyenler bu

tehdidin ardndan müriklerle beraber Bedir savana çktlar. Bunlardan

bazlan öldürülürken bazlan da esir dütü. Yüce Allah'n haklarnda:

"Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne

yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall kimselerdik»

diyecekler, melekler de: «Allah’n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz

ya!» cevabn verecekler. Onlarn varacaklar yer cehennemdir. Oras ne

kötü bir dönü yeridir! Ancak gerçekten zayf ve güçsüz otan, çaresiz kalan

ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadnlar ve çocuklar

müstesnadrlar"’ buyurduu kiiler de bunlardr. Zira kendilerini zavall

brakan topluluu brakp baka yerlere hicret etmeleri gerekirdi.

Sonrasnda: "Ancak gerçekten zayf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve

hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadnlar ve çocuklar

müstesnadrlar"

2

buyurarak gerçekten bu konuda samimi olanlar, hicrete

kalkmalan halinde ölüme maruz kalacaklar bu hükmün dnda brakt.

Yine: "Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir,

çok balaycdr" 5 buyurarak bunlann müriklerin içinde kalmalann

affedeceini bildirdi.

Bedir savanda bunlardan esir düenler: "Yâ Resûlallah! Sen de biliyorsun

ki yanna gelip Allah’tan baka ilah olmadna, senin de Allah’n Resûlü

olduuna ehadet ediyorduk. Ancak korkumuzdan dolay müriklerle buraya

geldik" deyince, Yüce Allah cevaben: "Ey Peygamber! Elinizde bulunan

esirlere söyle: "Allah kalblerinizde bir iyilik bulursa, size sizden alnann

daha hayrlsn verir, sizi balar, Allah balayandr, merhamet edendir.

Esirler sana hyanet etmek isterlerse, bilsinler ki esasen daha önce de

1

Nisâ Sur. 97, 98
2
Nisâ Sur. 98

3 Nisâ 5ur. 99



Ayet: 97, 99 619

Allah'a hyanet etmilerdi, Allah bundan ötürü onlan yenmen için sana

imkan verdi*' buyurdu. Bu âyetlerde müriklerle birlikte Peygambere (saiutiuhu

eieyt» vesdM kar savaa çkmalan konusunda kalplerinde iyiliin bulunmas

halinde kendilerinden alnan fidyeden daha hayrlsnn verilecei bildirildi.

Ancak hyaneti düünüyorlarsa da zaten müriklerle birlikte savaa çkmalan

ile önceden bunu yaptklar ama Yüce Allah onlan yenik düürdüü dile

getirildi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî'nin Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: “Ben ile annem

âyette bahsedilen zavall kimselerdendik. Ben zavall çocuklardan annem de

zavall kadnlardand” demitir .

3

Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, Taberânî ve Beyhakî'nin Sünen'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Ancak gerçekten zayf ve güçsüz olan, çaresiz

kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadnlar ve çocuklar

müstesnadrlar*4 âyetini okudu ve: “Ben ile annem bu âyetle mazur

görülenlerdendik” dedi .

5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (callallahu aleyhi

vaniim) her namaz sonras:
"Allahm

!
Çaresiz kalan ve hicrete yol bulamayan

Velîd, Seleme b. Hiâm, Ayya b. Ebî Rabîa ve zavall Müslümanlar

müriklerin elinden kurtar" diye dua ederdi .

6

Buhârî, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamber Maiiahu Bieyhi malm) yats

namazn kldnrken rükûdan kalkp:
"
Semiallahu limen hamideh" eledikten

sonra secdeye gitmeden:
"Allahm ! Ayya b. Ebî Rabta'y kurtar. Allahm!

Seleme b. Hiâm' kurtar. Allahm! Velîd b. el-Velîd'i kurtar. Allahm! Zayf

braklm müminleri kurtar. Allahm! Mudar kabilesinin üzerine baskn

arlatr. Yusufzamanndaki gibi onlara ktlk ver" diye dua etti .
7

’ Enfâl Sur. 70, 71

1 bn Cerîr (7/387, 388).

3 Abdurrezzâk (1/172), Buhârî (4587), bn Cerîr (7/389), bn Ebî Hâtim 3/1047 (5871)

ve Beyhakî (9/13).

4 Nisa Sur. 98
5 Buhârî (4588, 4597), bn Cerîr (7/388), Taberânî (11240) ve Beyhakî (9/13).

4 bn Cerîr (7/389) ve bn Ebî Hâtim 3/1048 (5872).

7 Buhârî (4598).
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bn Cerîr ve bnu'l-MünzirJ in bildirdiine göre klime: “Ancak gerçekten

zayf ve güçsüz olan..."
1 buyruunu açklarken: "Bunlar yallar, dükün

ihtiyarlar, küçük kz ve erkek çocuklardr" demitir .

2

bn Ebî eybe, Muhammed b. Yahya b. Hibbân'dan bildirin Hz. Peygamber

(safiaiiahu aleyti «sdieml krk gün boyunca sabah namazlannda rükûdan sonra kunut

yapt. Kunutta da:
"
Allahm ! Velîd b. el-Velîd'i, Ayya b. Ebî Rabîa'y, Âs b.

Hiâm' ve hicret etmeye güçleri yetmeyen, hicret için yol bulamayan

Mekke'deki zavall müminleri kurtar

"

duasn etti .
5

TaberânPnin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendilerine yazk edenlerin

melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince,

«Biz yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz

geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn

varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir! Ancak

gerçekten zayf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol

bulamayan erkekler, kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar"'’ âyetlerini

açklarken öyle demitin "Bunlar, Mekke'de bulunan baz Müslümanlard.

Müriklerle birlikte Müslümanlara kar bir savaa katlmlar ve

öldürülmülerdi. Yüce Allah da bu konuda bazlann mazur görmü, mazur

görmediklerini de helak etmitir. Annemle birlikte ben de bu konuda

mazereti bulunanlardan biriydim."5

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: "L» buyruunu:

"Hiçbir çareye gücü yetmeyen” eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre krime: "...Çaresiz kalan ve hicret etmeye yol

bulamayan ..."7 buyruunu açklarken: "Medine'ye hicret etmeye gücü,

imkan olmayan ve yol bulamayan, anlamndadr" demitir.

8

’ Nisâ Sur. 98
2 bn Cerîr (7/384).

5 bn Ebî eybe (2/317).

1 Nisâ Sur. 97, 98
s Taberânî (11708).

* Nisâ Sur. 98
7 Nisâ Sur. 98
8 Abdurrezzâk (1/170), bn Cerîr (7/390, 391) ve ibn Ebî Hatim 3/1048 (5783, 5785).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

“Su: 03-^ buyruunu: “Medine'ye hicret için yol bulamayan" eklinde

açklamtr.

2

^ iJ* gJ *** ojjl S’j-jj p ^ 5^ >î

U^j 1^ âl Otfj

"Allah yolunda hicret eden Kii, yeryüzünde gidilecek çok

yer ve genilik bulur. Evinden, Allah'a ve Peygamberine

hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet eder."

(Niaâ Sur. 100)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah yolunda hicret eden kii, yeryüzünde gidilecek çok yer ve

genilik bulur...
1,3 buyruunu açklarken: “Âyette geçen Murâem'den kast,

bölgeden bölgeye geçip dolamaktr. Genilikten kast ise nzktr” demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: ifadesini: “Kiinin holanmad bir eyden

uzaklamas" eklinde açklamtr.

6

Tastî'nin Mesâil’de bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “£*r£"7

ifadesinin anlamn sorunca, bn Abbâs: “Huzeyl lehçesinde genilik

anlamndadr" dedi. Nâfi': “Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca,

bn Abbâs u karl verdi: “Evet, bilirler. âirin:

"C.ehre topraklarn hrakp gidiyorum

Yolculuk ve yer deitirmede genilik umuyorum
”
dediini itmedin mi?"

8

’ Nisâ Sur. 98

* bn Cerîr (7/390).

3 Nisâ Sur. 100
4 bn Cerîr (7/399. 400, 402) ve bn Ebî Hâlim 3/1049, 1050 (5878, 5884).

5 Nisâ Sur. 100
6 bn Cerîr (7/401) ve ibn Ebî Hatim 3/1049 (5879).

7 Nisâ Sur. 100
8
el-tkân'dz (2/102) geçtii üzere Tast.
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bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Murâem, hicret edilecek yer

anlamndadr" demitir .

1

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: ifadesini:

"Rzk aranacak yer
1
' eklinde açklamtr.

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sahr: " ifadesini; "Genilik"

eklinde açklamtr.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Allah yolunda hicret eden kii, yeryüzünde gidilecek çok yer ve genilik

bulur..."
6 buyruunu açklarken: "Sapklktan çkp hidâyete eriecek yerlere

gider ve fakirlikten kurtulup zenginlie ular" demitir .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: ifadesini açklarken:

“Bolluk, rahatlk” demitir .
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bnu'l-Kâsm'a: "fcLij
” 10

ifadesinin

anlam sorulunca: "Birçok yer ve bölge anlamndadr" demitir.
11

Ebû Ya’lâ, bn Ebî Hatim, Taberânî ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de ravilen

güvenilir olan bir senedle bn Abbâs'tan bildirin Damra b. Cündub hicret

etmek üzere evinden çkmak isteyince ailesine: "Beni müriklerin

bölgesinden Resûlullah’n (saMiehu aleyhi veseiiem) yanna götürün” dedi. Ancak Hz.

Peygamberim (saiiaiiahu aleyhi vBsaliam) yanna varmadan önce yolda öldü. Bunun

üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye

ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet

eder
*12

âyeti nazil oldu .

1

' bn Cerir (7/401).

I Nisâ Sur. 100
3 bn Cerir (7/401) ve bn Ebî Hatim 3/1049 (5881).

4 Nisâ Sur. 100

5 bn Ebî Hatim 3/1049 (5882).

6
Nisâ Sur. 100

7 bn Cerîr (7/402) ve bn Ebî Hatim 3/1049 (5880).

* Nisâ Sur. 100

9 bn Ebî Hatim 3/1050 (5885).

Nisâ Sur. 1 00

” bn Ebî Hatim 3/1050 (5886).
II
Nisâ Sur. 100



623Âyet: 100

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim baka bir kanallla bn Abbâs’tan

bildirir: Mekke'de Bekr oullarndan Damra adnda bir adam vard ve

hastayd. Bir gün ailesine: "Beni Mekke'den çkarn; zira buras bana çok scak

geliyor" dedi. Ailesi: “Seni nereye çkaralm?” diye sorunca eliyle Medine

yoluna doru iaret etti. Sonrasnda onu Medine'ye doru yola çkardlar.

Ancak Mekke'den iki mil ötede öldü- Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet eder
" 2

âyeti nazil oldu .

3

Ebû Hatim es-Sicistânî, el-Muammerîn ’de Âmir e-a’bî’den bildirir: bn

Abbâs'a: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye

ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer ..."4 âyetini sorduumda:

“Eksem b. Sayfî hakknda nazil oldu" dedi. "Leys oullarndan olan kii

hakknda nazil olmad m?” diye sorduumda: "Hayr, Eksem, ondan çok

zaman önceydi. Bu âyet özel inen, ancak genele hitap eden bir âyettir" dedi .

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen’de Saîd b.

Cübeyr'den bildirir: Mekke'de Damra b. el-îs b. Zinbâ' (veya s b. Damra b.

Zinbâ') adnda Huzaal bir adam vard. Hicret emri geldiinde kendisi

hastayd. Ailesine kendisine bir sedir hazrlamalarn söyledi. Hazrlanan

sedirin üzerinde de yatarak onu Medine’ye doru yola çkardlar. Ten*îm

bölgesine geldiinde de öldü. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet eder
"6

âyeti nazil oldu .

7

bn Ebî Hatim baka bir vecihle Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Ebû Damra b. îs

ez-Zurakî gözlerini kaybetmiti ve Mekke'de bulunuyordu. "Ancak gerçekten

zayf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan

erkekler, kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar"8 âyeti nazil olduu zaman:

1 Ebû Ya'lâ (2679), bn Ebî Hatim 3/1051 (5889), Taberâni (11709) ve Lhdu'l-âbe'de

(3/61) geçtii üzere Ebû Nuaym. Ebû Ya'lâ'nm muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
1
Nisa Sur. 100

3 bn Cerîr (7/398) ve bn Ebî Hatim 3/1050 (5887).

4 Nisâ Sur. 100
5 el-sâbe'de (1/210) geçtii üzere Ebû Hatim.
6
Nisâ Sur, 100

7 Saîd b. Mansûr (Tejsîr, 685), bn Cerîr (7/393) ve Beyhakî (9/14, 15).

* Nisâ Sur. 98
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“Ben zengin biriyim ve hicrete gücüm imkanm var" dedi. Hz. Peygamberin

(ssilaiiaht aleyhi yeseiM yanna hicret için hazrln yapp yola çkt, ancak Ten'în

bölgesinde vefat etti. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine

hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a

düer. Allah balar ve merhamet eder"
1

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr baka bir vecihle Saîd b. Cübeyriden bildirin "Müminlerden

özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mal ve canlaryla Allah yolunda

cihad edenler bir olmaz..."3 âyeti nazil olduu zaman mazeretleri olan ban

Müslümanlann Mekke’de kalmalanna ruhsat verildi. Ancak savaa çkan

mücahitlerin geride kalanlara olan üstünlüklerini ifade eden âyet nazil olunca

bunlar “Yüce Allah mücahitlerin geride kalanlara olan üstünlüklerini açklad,

ancak özür sahiplerine de ruhsat verip mazur gördü" dediler. "Kendilerine

yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz

bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler,

melekler de; «Allah'n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn

verecekler. Onlann varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü
yeridir!"4 âyeti nazil olduunda: “Bu, Cehennemi gerektiren bir eydir’

dediler. "Ancak gerçekten zayf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret

etmeye yol bulamayan erkekler, kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar"5

âyeti nazil olduu zaman ise Leys oullarndan biri olan ve gözleri görmeyen

Damra b. el-îs: “Benim hicrete gücüm ve malm var! Beni buradan götürün"

dedi. Hasta bir ekilde Mekke’den aynld, ancak Ten’îm’e vardnda öldü.

Tendim mescidinin yannda da defnedildi. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a

ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet eder"
6
âyeti nazil oldu .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildirir: Hicret konusunda bu

âyetler nazil olduu zaman Mekke’de bulunan müminlerden biri olan Damra

(veya: Sebra) adnda biri: "Vallahi bendeki mal beni Medine’den daha da

ileriye götürür. Ama ben Medine'ye gideceim" dedi. Ailesine kendisini

’ Nisâ Sur. 100
1 bn Ebî Hatim 3/1051 (5890).

} Nisâ Sur. 95

« Nisâ Sur. 97
5 Nisâ Sur. 98
6
Nisâ Sur. 100

'bn Cerîr (7/398, 399).
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Mekke’den çkarmalarn istedi. Hasta olduu halde kendisini çkardlar,

ancak Harem bölgesinin dna çkamadan Yüce Allah ruhunu teslim ald ve

öldü. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek

çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer. Allah

balar ve merhamet eder"' âyeti nazil oldu .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr baka bir vecihle Katâde’den

bildirir: "Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman

onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall

kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz geni deil miydi?

Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn varacaklar yer

cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir!" 3
âyeti nazil olduu zaman

hasta olan Müslümanlardan biri: "Vallahi benim bu konuda herhangi bir

mazeretim yok. Zira yollar çok iyi bilirim ve malm da var. Onun için beni alp

buradan çkann" dedi. Ailesi onu Mekke'den tayarak çkardlar. Ancak

yoldayken vefat etti. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine

hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a

düer. Allah balar ve merhamet eder"4
âyeti nazil oldu .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime'den

bildirir; "Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman

onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall

kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz geni deil miydi7

Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn varacaklar yer

cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridirl Ancak gerçekten zayf ve

güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler,

kadnlar ve çocuklar müstesnadrlar"
6
âyetleri nazil olduu zaman Damra

oullarndan hasta olan biri: "Beni bu rahatlktan çkann" dedi. Ailesi de onu

Mekke'den tayarak çkard. Ancak Hashâs'a vannca vefat etti. Bunun

üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye

' Nisâ Sur. 100
3 bn Cerîr (7/394).

3 Nisa Sur. 97
•* Nisa Sur. 100

5 Abdurrezzâk (1/170, 171) ve bn Cerîr (7/394).

‘ Nisa Sur. 97, 98
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ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet

eder"

1

âyeti nazil oldu .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre lbâ b. Ahmer: "...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer.. âyetini açklarken: "Huzaa’dan bir adam hakknda

nazil oldu” demitir .

4

bn Cerîr, Süddî*den bildirir: Damra b. Cündüb ed-Damrî, "Kendilerine

yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz

bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler,

melekler de: "Allah'n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!" cevabn

verecekler. Onlarn varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü
yeridir!"5 âyetini iittii zaman hasta olduu halde ailesine: “Bana bineimi

hazrlayn! Zira Mekke beni çok skyor. Belki çkar biraz rahatlarm” dedi.

Hazrlanan binee de binip Medine’ye doru yola çkt. Ancak yolda iken

öldü. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek

çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allaha düer..."
6

âyeti

nazil oldu. Zira Damra, Medine’ye doru yola çkarken: “Allahm! Sana ve

Resûlü'ne hicret ediyorum” demiti .

7

Süneyd ve bn Cerîr, krime’den bildirir: "Kendilerine yazk edenlerin

melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne yaptnz bakalm?» deyince,

«Biz yeryüzünde zavall kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'n arz

geni deil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabn verecekler. Onlarn

varacaklar yer cehennemdir. Oras ne kötü bir dönü yeridir!"
8
âyeti nazil

olduu zaman Cündüb b. Damra el-Huzâî: “Allahm! Bu konuda geçerli özrü

bildirip hüccetini ortaya koydun. Benim de burada kalmaya ne bir mazeretim,

ne de hüccetim var” dedi. Çok yal biri olmasna ramen Mekke’den çkp

Medine’ye doru yola koyuldu. Ancak yolda iken öldü. Resûlullah’n CsaiiaiHiuj aieyfi

veseiiem) ashab: “Hicret etmeden öldü. Onun için bizden biri olarak ölüp

1

Nisâ Sur. 100
3 Abdurrezzâk (1/171) ve bn Cerîr (7/395).

3 Nisâ Sur. 100
4 bn Cerîr (7/395).

4 Nisâ Sur. 97

‘Nisâ Sur 100
7 bn Cerîr (7/3%).

* Nisâ Sur. 97
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ölmediini bilmiyoruz” deyince de: "...Evinden, Allah'a ve Peygamberine

hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a

düer..."
1

âyeti nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Dahhâk’tan bildirir: Bedir savanda

müriklerle beraberken öldürülen Müslümanlar hakknda nazil olan:

"Kendilerine yazk edenlerin melekler canlarn aldklar zaman onlara: «Ne

yaptnz bakalm?» deyince, «Biz yeryüzünde zavall kimselerdik»

diyecekler, melekler de: «Allah'n arz geni deil miydi? Hicret etseydiniz

yal» cevabn verecekler. Onlarn varacaklar yer cehennemdir. Oras ne

kötü bir dönü yeridir!"
1
âyetini Mekke’de oturan, ancak Müslüman olan

Leys oullanndan bir adam iitince ailesine: "Bu geceyi de Mekke’de

geçirmeyeceim!” dedi. Oysa Yüce Allah’n âyetle özürlü sayd kiilerdendi

ve çok yal birisiydi. Ailesi onu alp Mekke’den çkard. Medine yolunda

Ten’îm denilen yere ulatnda da vefat etti. Bunun üzerine: "...Evinden,

Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun

ecrini vermek Allah'a düer... âyeti nazil oldu .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: “Cünda’

oullanndan biri olan Leys oullanndan biri hakknda nazil oldu" demitir.

bn Sa’d ve bnu'l-Münzir, Yezîd b. Abdillah b. Kusayt’tan bildirir: Cünda’ b.

Damra el-Cündaî Mekke'de iken hastaland. Çocuklarna: "Beni Mekke'den

çkann! Zira tasas beni Öldürecek!" dedi. Çocuklar: "Nereye?" diye sorunca,

Cünda' hicret etmek istediini belirtir gibi eliyle Medine’ye doru iaret etti.

Çocuklan onu alp Mekke’den çkard. Medine yolunda ifâr oullannn

göletine ulatklar srada da vefat etti. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm

gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düer..."
6
âyetini indirdi.

bn Cerîr, ibn Zeyd’den bildirir: Kinine oullanndan bir adam Hz.

Peygamber'in MBiiahu aleyhi vBSEiiem) yanna hicret etmek üzere yola koyuldu. Ancak

henüz yolda iken öldü. Yolda iken ölümü dolaysyla bazdan ardndan alay

1

Nisâ Sur. 100
J bn Cerîr (7/396, 397).

3 Nisâ Sur. 97

« Nisâ Sur. 100

5 bn Cerîr (7/397).

‘ Nisâ Sur. 100
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edip: “Ne istedii yere gidebildi, ne de ailesinin yannda kald da defin ilerini

yapabilsinler" demeye baladlar. Bunun üzerine: "...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer..."
1
âyeti nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Bir adam Müslüman olduktan

sonra Mekke'den çkp Hz. Peygamber'in (talandn aleyhi nseiiem] yanna hicret etmek

istedi, ancak varamadan yolda iken öldü. Ardndan: “Bu adam herhangi bir

ey elde edemedi" denilince, Yüce Allah: "...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer ..."3 âyetini indirdi.

Ibn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de Hiâm b. Urve'den, o da

babasndan naklen bildirdiine göre Zübeyr b. el-Awâm öyle demitir: Hâlid

b. Hiâm, Habeistan'a hicret etti. Ancak oraya varmadan yolda bir ylan

tarafndan snld ve öldü. Bunun üzerine: “...Evinden, Allah'a ve

Peygamberine hicret ederek çkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini

vermek Allah'a düer. Allah balar ve merhamet eder"4 âyeti nazil oldu.

Ben de Habeistan’da onun gelmesini bekliyordum. Ölüm haberini aldma
üzüldüüm kadar hiçbir eye üzülmedim. Zira Kureylilerden Habeistan’a

hicret edenlerin çou yannda mutlaka ailesinden veya akrabalanndan

bililerini de getirmiti. Oysa benim Esed b. Abdiluzza oullanndan ondan

baka kimsem yoktu ve ondan bakasnn gelmesini de beklemiyordum .

5

bn Sa'd, Ahmed ve Hâkim, Abdullah b. Atik’ten bildirir Resûlullah'n

(mIbMkj afoytu nsüBam) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah yolunda cihad etmek

üzere evinden çkan kii -ki nerededir Allah yolunda cihad edenler?- bineinden

düüp ölürse Yüce Allah onun ecrini verir. Veya kendisini bir hayvan sokup

ölürse Yüce Allah onun ecrini verir. Veya Allah yolunda cihad ederken

yatanda ölürse Yine Allah onun ecrini verir. Vurulup yerinde ylp ölen

’ Nisâ Sur. 100
1 bn Cerîr (7/398).

3 Nisâ Sur. 100
4 Nisâ Sur. 100
5 bn Ebî Hâtim 3/1050 (5888) ve Üsdu'l-Sbe'de (2(92) geçtii üzere Ebû Nuaym. bn

Kesir der ki: "Çok garib bir hadistir. Zira olay Mekke döneminde gerçeklemitir. Oysa

bu ayet Medine döneminde nazil olmutur. Herhalde Zübeyr' in yaad bu olay, âyetin

nuzul sebebi olmasa da hükmünün bu yöndeki bütün hadiseleri kapsadm düünmesi

dolaysyla bu olayla ilikilendirmitir."
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kiiye de Cennet vacip olur." Vallahi
"Hatme enf ifadesinin yatak anlamna

geldiini Resûlullah'tantayihuBiByhivBSBiigm) önce Araplardan hiç kimseden iitmi

deilim .

1

Ebû Ya'lâ ve Beyhakî'nin uab'da Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaieh aleyhi vb«Sot) öyle buyurmutur.
"Hac için çkp da ölen kiiye

kyamet gününe dek hac sevab yazlr. Umre için çkp da ölen kiiye kyamet

gününe dek umre sevab yazlr. Allah yolunda sava için çkp da ölen kiiye

kyamet gününe dek Allah yolunda savaan gazi sevab yazlr.
"2

öl îbUJI j» ût ç&r j lap

^ fi ijîis &jfi\ h \y£ f&k oi fir

"Yolculuk ettiinizde, kafirlerin size bir fenalk
yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda size bir

sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apaçk dümandrlar."
(Niaâ Sur. 10 1)

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Adenî, Dârimî, Müslim, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bnu’l-Cârud, bn Huzeyme, Tahâvî, bn Cerîr,

bnu’I-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Nâsih’de ve bn Hibbân, Ya'lâ b.

Ümeyye'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb'a: “Yüce Allah: "Yolculuk ettiinizde,

kafirlerin size bir fenalk yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda

size bir sorumluluk yoktur..."3 buyuruyor. Peki, imdi müslümanlar güven

içindeyken durum nasl olacak?” dediimde u karl verdi: “Senin

ardn gibi ben de buna arm ve bunu Resûlullah’a (stth ** «stor)

sormutum. Allah Resulü (nMiehu aiayti ressiiem) de: "Yüce Allah bunu size bir sadaka

(iyilik) olarak vermitir. Siz de bu sadakay kabul edin!" karln verdi .

4

’ Ahmed 26/340 (16414) ve Hâkim (2/88, "sahîh"). Müsned'hn muhakkikleri: 'snad
zayftr" demilerdir.

1 Ebû Ya'lâ (6357) ve Beyhakî (4100). Elbânî, es-Silsiletu'd Da'fe'de (745) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
5 Nisâ Sur. 101
4 bn Ebî Çeybe (2/447), Ahmed 1/308, 360. 361 (174, 244. 245), Dârimî (1/354), Müslim

(686), Ebû Dâvud (1199, 1200), Tirmizî (3034), Nesâî, S.el-Kübrâ (1891, 11120), bn Mâce

(1065), bnuT-Cârud (146), bn Huzeyme (945), Tahâvî, erh MeSni'I-Âsâr (1/415), erh

Mükili’l-Âsâr (1646), bn Cerîr (7/405, 406), bn Ebî Hatim 3/1051 (5892), Nehhâs (sh. 116)

ve bn Hibbân (2739-2741).
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bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Ebû Hanzala’dan bildirir bn Ömer'e

yolculuk namazn sorduumda: "ki rekat olarak klnr" dedi. Ona: "Ama

Yüce Allah: Kafirlerin size bir fenalk yapmasndan korkarsanz...*'

buyuruyor. Oysa biz güven içindeyiz" dediimde: "Resûlullah’n (wiwyu aie<hi

mefcn) sünneti böyledir" karln verdi.

2

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Sünert’de

bildirdiine göre Ümeyye b. Abdillah b. Hâlid b. Esîd, bn Örnee: "Yolculukta

namazlann ksaltma konusunda ne dersin? Biz böyle bir namazn Kuriân’da

zikredildiini göremiyoruz. Zikredilen de korku namazdr” deyince, ibn Ömer

u karl verdi: "Yeenim! Yüce Allah, Muhammed'i (seiiaiishu aleyhi veseiiem)

gönderdiinde biz bir ey bilmiyorduk. Biz Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiien)

yapt eyleri yaparz. Yolculukta namazlann ksaltlmas da Resûlullah’n

(seiiaiiehu aleyhi venilem) uygulad bir sünnettir."

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Trmizî ve Nesâi,

Hârise b. Vehb el-Huzâi'den bildirir: "Müslümanlann en kalabalk ve güven

içinde olduklar bir zamanda Minâ'da Hz. Peygamberim (uHaflaiu aleyhi «saiM

arkasnda öle ile ikindi namazlann iki rekat olarak kldm/*

bn Ebî eybe, Tirmizî ve Nesâî, bn Abbâs'tan bildirin "Resûlullah'latsaiiaiiahu

aleyhi wwfem) birlikte herhangi bir korku içinde deilken ve güvendeyken Mekke

ile Medine arasnda namazlan ki rekat olarak kldk." 5

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'den bildirin Mekke'ye gittiimde namazlanm iki

rekat olarak klyordum. Bu bölgeden baz kuralarla (hafzlarla)

karlatmda bana: "Namazlan nasl klyorsun?" diye sordular. "ki rekat

olarak klyorum” karln verdim. “Sünnete mi yoksa Kuriân'a m
dayanarak böyle klyorsun?" diye sorduklannda: "Hem sünnete, hem de

Kuriân’a göre böyle klyorum. Zira Resûlullah (ssllalBhu nltyhi «senemi de

yolculuklarda iki rekat olarak kld" karln verdim. "Ama o zaman sava

ortamndayd" dediklerinde ise u karl verdim: "Yüce Allah: "Andolsun ki

1

Nisâ Sur. 101
J bn Ebî eybe (2/447).

3 Nesâî (1433), bn Mâce (1066), bn Hibbân (2735) ve Beyhakî (3/136). Sahih hadisti-

(bak: Elbinî, Sahih Sünen en -Nesâî, 1358).

bn Ebî eybe (2/450), Ahmed 31/26 (18727), Buhâri (1083, 1656), Müslim (696), Ebti

Dâvud (1965), Tirmizî (882) ve Nesâî (1444).

5 bn Ebî eybe (2/448), Tirmizî (547, "sahih") ve Nesâî (1434, 1435). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 452).
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Allah, elçisinin rüyasn doru çkard. Allah dilerse siz güven içinde

balarnz tra etmi ve (namazlarnz) ksaltm olarak, korkmadan

Mescid-i Haram'a gireceksiniz..."
1

buyurmutur. Yine: "Yolculuk ettiinizde,

kafirlerin size bir fenalk yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda

size bir sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apaçk dümandrlar... Namaz

kldnz m, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'

ann. Güvene kavutunuz mu namaz tam olarak kln. Çünkü namaz,

mü'minlere belirli vakitlere bal olarak farz klnmtr"2 buyurmutur .

3

Ibn Cerîr, Hz.Ali’den bildirir: Tüccarlardan bir topluluk Allah Resûlü'ne

(saiiaiiahu aleyhi veselem): "Yâ Resûlallah! Deiik yerlere yolculuklara çkyoruz.

Namazlarmz nasl klalm?” diye sorunca, Yüce Allah: "Yolculuk ettiinizde

namaz ksaltmanzda size bir sorumluluk yoktur..."
4

âyetini indirdi.

Sonrasnda vahiy bir süre kesildi. Bir yl sonrasnda Hz. Peygamber MlaHehu aleyhi

»eseiiem) bir savaa çktnda öle namazna durdu. Mürikler: “Muhammed

(saiiailalu aleyhi reselleri) ile ashab arkadan saldrmamz için bize uygun bir frsat

verdiler" dediler. çlerinden biri: "Bu namazn ardndan ayn ekilde bir

namaz daha klacaklar” deyince, Yüce Allah iki namaz arasnda: "...Kafirlerin

size bir fenalk yapmasndan korkarsanz. Zira kafirler, size apaçk

dümandrlar. Sen içlerinde olup da namazlarn kldrdn zaman, bir

ksm seninle beraber namaza dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar;

secdeyi yaptktan sonra onlar arkanza geçsinler; klmayan öbür ksm
gelsin, seninle beraber klsnlar, tedbirli olsunlar, silahlarn alsnlar.

Kafirler, size anszn bir baskn vermek için, silah ve eyanzdan ayrlm
bulunmanz dilerler. Yamurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanz,

silahlarnz brakmanza engel yoktur, fakat dikkatli olun. Allah kafirlere

üphesiz ar bir azab hazrlamtr"5 âyetlerini indirdi. Korku namaz da bu

ekilde inmi oldu .

6

1

Fetih Sur. 27
3
Nisa Sut. 101-103

3 bn Cerîr (7/406).

4 Nisa Sur. 101

5 Nisâ Sur. 101, 102

‘ bn Cerîr (7/407).
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bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildirir Adamn biri: “Yâ Resûlallah!

Tüccar bir adamm ve Bahreyn'e gidip geliyorum" deyince, Allah Resulü

(saiiBiiahu aiayh vaaiin) namazlann iki rekat klmasn söyledi.

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b bu âyet:

“
3jhS jl âbLoJi >- ijjiilj" lafzyla okur, “£!!» öj" ifadesini okumazd .

Osmân’n kraatinde ise âyet: ^jJ f&iu öt lafzyladr.

2

bn Cerîr, Muhammed b. Abdillah b. Muhammed b. Abdirrahman b. Ebî

Bekr es-Sddîk'tan, o da babasndan naklen bildirir: Hz. Âie'nin yolculuklar

konusunda: “Namazlarnz tam olarak kln" dediini iittim. Ona: “Ama

Resûlullah {uUWu akyte rea ailem) yolculuk srasnda namazlann iki rekat olarak

klard” denilince de u karl verdi: “Resûlullah MaMu aleyhi iiten) sava

ortamnda bulunuyordu ve dümandan yana korku tayordu. Peki, sîz u an

öyle bir korku tayor musunuz?"

3

bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildirir: Atâ'ya: “Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh» »«»ellen)

ashabndan hangileri yolculuklarda namazlar tam klarlard?" diye

sorduumda: “Hz. Âie ile Sa’d b. Ebî Vakkâs” dedi/

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ümeyye b. Abdillah, Abdullah b. Ömer’e:

“Allah'n Kitab'nda korku annda namazlann ksaltlmasn görüyoruz, ancak

yolculuklarda namazn ksaltlmasn göremiyoruz" deyince, bn Ömer: “Bu

konuda Resûlullah'n (»ayiahu aleyhi »eseli»™) bu ekilde amel ettiini gördük, biz de

ayn ekilde amel ettik" karln verdi .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzirve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Yolculuk ettiinizde, kafirlerin size bir fenalk yapmasndan

korkarsanz, namaz ksaltmanzda size bir sorumluluk yoktur ...”
6
âyetini

açklarken öyle demitin Âyet Hz. Peygamber (sBBish aleyhi »««Hem) Usfân’da,

mürikler ise Oacnân'da bulunduu srada nazil oldu. ki ordu karlatnda
Hz. Peygamber («Uafahu aleyhi veseikrr.) kalkp ashabna öle namazn dört reka:

olarak kldrd. Rükû, secde ve kyamlan da hepsini ayn anda yapt. Ancak

Müslümanlann hepsi bu ekilde namaza durunca mürikler eyalanna ve

1 bn Ebî eybe (2/448).
3 bn Cerîr (7/408).

3 bn Cerîr (7/409, 410).

4 bn Cerîr (7/410, 411).

5 bn Cerîr (7/410).

‘ Nisâ Sur. 101
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yüklerine saldrmaya yeltendiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Bir ksm
seninle beraber namaza dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar..."

1

âyetini indirdi. Bu âyetin nazil olmasndan sonra Resûlullah (saiiaiiahu al*yhi mailem)

ikindi namazn kldrmak üzere ashabn iki saf yapt. Sonra hepsi için iftitah

tekbirini getirdi. lk rekatn secdesine ise sadece ön safta olanlar katldlar

dierleri ayakta kald. lk rekatn secdesinden kalktktan sonra hepsi için yine

bir tekbir getirdi, ikinci rekatta hepsi rükuya gidip kalktktan sonra öndeki saf

arkaya geçti. Arkadaki saf ise öne geçti ve Allah Resulü (saHeMu aleyhi ren-lem) ile

secdeye gittiler. Arkadaki safta olanlar ise secdeye gitmedi. Bu ekilde ikindi

namazn ksaltp iki rekat olarak kldrd .

1

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Tâvus: "...Kafirlerin size bir fenalk

yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda size bir sorumluluk

yoktur..."3 âyetini açklarken öyle demitir: "Korku ve sava annda,

istenilen yöne, binek üzerinde veya yürüyerek klnabilen namazdr. Ancak

Hz. Peygamber'in (uiMahu aleyhi meltem) zamannda kld, dier Müslümanlann da

yolculuk esnasnda kldklar iki rekatlk namaz âyette bahsedilen ksaltlm

namaz deil, yolculuk esnasndaki tam namazdr.”4

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Amr b. Dînâr: "...Kafirlerin size bir

fenalk yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda size bir

sorumluluk yoktur..."5 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu, kafirlerden

yana korku içinde olunduu zamanlar için geçeiidir. Hz. Peygamber (saitaiiahu

aleyhi vaseiiem) tarafndan daha sonra klnan ve sünnet olan iki rekatlk namaz

âyette bahsedilen ksaltlm namaz deil, yolculuk esnasndaki tam

namazdr.” 6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Yolculuk

ettiinizde, kafirlerin size bir fenalk yapmasndan korkarsanz, namaz

ksaltmanzda size bir sorumluluk yoktur ..."7 âyetini açklarken öyle

demitin Yolculuk annda namazlann iki rekat olarak klarsan namaz eda

etmi olursun. Namazn ksatlmas ise ancak kafirlerden yana korku içinde

’ Nisa Sur. 102
1 Abdurrezzâk (4235, 4236), bn Cerîr (7/411, 412) ve bn Ebî Hatim 3/1052 (5895).

3 Nisa Sur. 101
4 Abdurrezzâk (4255).

5 Nisâ Sur. 101

* Abdurrezzâk (4274).

7 Nisâ Sur. 101
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olunduu zaman caiz olur. Namazn ksaltlmas da bir rekat olarak

klnmasdr. Böylesi bir namazda imam öne geçer. Askerter de arkada iki

grup halinde saf tutarlar. Bir grup imamn arkasnda, dier grup da dümann
karsna gelecek ekilde dururlar. mam, arkasndaki gruba bir rekat namaz

kldrdktan sonra namaz klan grup gerisin geriye yürüyerek dier grubun

yerini alr. Gerisin geriye yürümek de ite bu ekildedir. Sonra dümana kar

duran grup da gelip imamn arkasnda bir rekat namaz klar. mam bu

rekattan sonra oturup selam verirken, arkadaki grup kalkp kendi balanna

kalan bir rekat klarlar. Sonra eski yerlerine geçerler ve dier grup gelip kalan

bir rekat klar. Bazlar ise bu konuda: "Hayr, iki rekat tek bir rekat olarak

klnr. Her bir asker sadece bir rekat klar" diyorlar. Bu durumda imamn

kld ikinci rekat da dierlerinin adna da klnm olur. Yüce Allah'n:

"...Tedbirinizi aln ..."
1 buyruundan kast da budur.

2

Tastî'nin Mesâil'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " J

oiiJl ffizaj
”3 buyruunu anlamn sorunca, bn Abbâs: "Hevezân ivesiyle,

size eziyet etmelerinden ve skntya sokmalanndan korkarsanz,

anlamndadr2
’ dedi. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca,

bn Abbâs u karl verdi: "Evet, bilirler. airin:

Allah 'm kullarndan her biri Mekke vadisinde

Jgkence, eziyet ve zulüm görmektedir" dediini iitmedin mi?”4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Simâk el-Hanefî’den bildirin bn Ömer’e

yolculuk namazn sorduumda: "Yolculuklarda namaz iki rekat olarak klnr

ve bu ekilde ksaltlm olarak deil tam olarak klnm olur. Zira ksaltma

korku annda olur” dedi. "Korku namaz nasl olur?” diye sorduumda da

öyle dedi: “mam önce bir gruba bir rekat kldnr, sonra klan grup klmayan

grubun, klmayan grup da klan grubun yerine geçer, imam onlara da bir

rekat kldrr. Bu ekilde imam iki rekat klarken her bir grup da birer rekat

klm olurlar.”5

’ Nisâ Sur. 102
3 bn Cerir (7/415, 416) ve bn Ebî Hâtim 3/1052 (5894).

3 Nisâ Sur. 101

4 el-tkârida (2/91, 92) geçtii üzere Tastî.

5 bn Cerir (7/416).
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Mâlik, Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim, Hz. Âie'den bildirir: "ikamet

halinde ve yolculukta namazlar ikier rekat olarak farz klnd. Sonradan

yolculuk namaz ayn kalrken ikamet halinde klnan namaz arttnld ." 1

Abdurezzâk ve Abd b. Humeyd, Hz. Âie’den bildirin "Namaz Hz.

Peygamber'e [saiiaiiinj aleyhi vesdiam) Mekke’de iken ikier rekat olarak farz klnd.

Medine'ye hicret ettiinde ise yolculuk namaz iki rekat olarak kalrken

ikamet halinde klnan namazlar dört rekata çkarld.”*

Ahmed ve Beyhakî, Sünen'de Hz. Âie'den bildirir: "Namazlar akam
namaz dnda ikier rekat olarak farz klnd. Akam namaz ise üç rekat

olarak farz klnd. Resûlullah (siiaiiahu aleyhi meltem) yolculua çkt zamanlarda ilk

haliyle yani ikier rekat olarak klard. kamet halinde de her birine iki rekat

daha ilave yapard. Akam namazn ise vitr olduu için, sabah namazn da

kyamda kraati uzun olduu için her durumda olduu gibi klard.”’

Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlultah (saiiaiiahu BleytH veseiiem>: "Ey

Mekke ahalisi! Namazlar dört bürüd'den (fersahtan) daha az olan bir mesafede,

Mekke ile Usfân aras uzaklktan daha az olan bir mesafe içinde ksaltarak

klmayn" buyurmutur.

4

âfiî ve Beyhakî, Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildirin "Abdullah b. Ömer ile

Abdullah b. Abbâs dört fersah ve üzeri uzaklkta olan yolculuklarda namazlan

iki rekat olarak klar, oruçlar da tutmazlard .”5

bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs'a: "Arafat’a

kadar olan yolculuklarda namazlan ksaltarak m klyorsun?” diye sorulunca:

"Hayr ama Usfân, Cidde ve Tâife kadar olan yolculuklarda ksaltarak

klyorum" demitir .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Nehhâs, bn Abbâs’tan bildirir: "Yüce Allah

namazlan Peygamberinin tsaiiaMm aleyhi «sniM diliyle mukim olanlar için dört, yolcu

olanlar için iki, korku anlannda ise bir rekat olarak farz kld ." 7

’ Mâlik (1/146), Buhâri (1090) ve Müslim (685).

J Benzerini uzun bir metinle Abdurrezzâk (4267).

} Ahmed 43/117, 167, 317 (25967, 26042, 26282) ve Beyhakî (3/145). Müsned’m

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4 Beyhakî (3/137). Beyhakî: "Zayf had istir" demitir.
5 âfi, el-LImm (1/183) ve Beyhakî (3/137).

6 bn Ebî eybe (2/445) ve Beyhakî (3/137).

7 bn Ebî eybe (2/464), bn Cerîr (7/419), Nehhâs (sh. 354) ve Müslim (687).
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Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yolculuk ettiinizde, kafirler n

size bir fenalk yapmasndan korkarsanz, namaz ksaltmanzda size bir

sorumluluk yoktur ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Namazn

ksaltlmas hakkndadr. Namaz vakti dümanla karlatn zaman ister

binekli, ister yaya ol, tekbir getirir, ban eer ve imayla namazn klarsn.

Namaz klsatma da budur.”
2

bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Namaz ksaltmanzda size

bir sorumluluk yoktur..."3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Sava

annda klnan namazdr. Binekli olan kii öylesi bir durumda tekbir getirir ve

hangi yönde ise oraya doru namazn klar.”4
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"Sen içlerinde olup da namazlann kldrdn zaman, bir

ksm seninle beraber namaza dursun ve silahlann da

yanlarna alsnlar; secdeyi yaptktan sonra onlar arkanza

geçsinler; klmayan öbür ksm gelsin, seninle beraber

klsnlar, tedbirli olsunlar, silahlann alsnlar. Kafirler, size

anszn bir baskn vermek için, silah ve eyanzdan aynlm
bulunmanz dilerler. Yamurdan zarar görecekseniz veya

hasta olursanz, silahlannz brakmanza engel yoktur.

1

Nisa Sur. 101

* bn Cerîr (7/421,422).

3 Nisa Sur. 101

4 îbn Ebî Hatim 3/1052 (5893).
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fakat dikkatli olun. Allah kafirlere üphesiz ar bir azab

hazrlamtr. Namaz kldktan sonra, Allah' ayakta iken,

otururken, yan yatarken de ann. Emniyete

kavutuunuzda, namaz gereince kln. Namaz üphesiz,
inananlara belirli vakitlerde farz klnmtr."

(Nisa Sur. 102, 103)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Dârakutnî, Taberânî,

Hâkim ve Beyhakî, Ebû Ayyâ ez-Zurakî’den bildirir: Resûlullah'la (saiiaiiahu aleyhi

«•«Hem) birlikte Usfân’da idik. Hâlid b. el-Vetîd'in komutasnda olan müriklerle

karlatk. Kble ile aramzda duruyorlard. Orada Resûlullah (caiiaiirfu aleyhi «aileni)

bize öle namazn kldrd. Mürikler: "Onlar bu ekilde namazda iken

haklarndan gelseydik!” dediler. Ancak daha sonra: "Onlar için imdi

oullanndan ve kendi canlarndan daha deerli olan bir namaz gelecek”

dediler. Bunun üzerine öle ile ikindi namaz arasnda Cebrail: "Sen içlerinde

olup da namazlarn kldrdn zaman, bir ksm seninle beraber namaza

dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar...”' âyetiyle geldi.

kindi namaz vakti gelince Resûlullah (sbHbübIiu aieyH veseiiem) silahlarmz almamz

söyledi ve bu ekilde arkasnda iki saf olarak durduk. Rükû'a gittiinde hep

birlikte rükû'a gittik. Secdeye ise sadece hemen arkasnda duran safla birlikte

gitti. Dierleri ise aytakta kalp onlan dümana kar korudu. lk saftakiler

secdelerini bitirip kalktklarnda dier grup da secdeye gitti. Onlar da

kalktklannda arkadakiler öne, öndekiler de arkaya geçti. Bu ekilde hep

birlikte ikinci rekatn rükû’na gittiler. Rükû'dan sonra Resûlullah'n (sa a Bhu aleyhi

vesdiem) hemen arkasndaki saf secdeye giderken dierleri kyamda kalp onlar

korudular. Öndeki saf secdeyi bitirip oturunca arkadakiler de secdeye gidip

oturdular. Sonrasnda Allah Resûlü selam verip namaz bitirdi. Resûlullah

Maiiahj aiaym veseiiem) biri Usfân'da, biri de Süleym oullan topraklarnda olmak

üzere bu ekilde namaz iki defa kldrd .

3

1

Nisa Sur. 101, 102
3

Abdurrezzâk (4237), Saîd b. Mansûr (Tefsir. 686). bn Ebî eybe (2/463, 465). Ahmed
27/120-123 (6580-6582), Ebû Dâvud (1236), Nesâî (1548, 1549), bn Cerîr (7/412-414), bn
Ebî Hatim 3/1052, 4/1053, 1054 (5896, 5899, 5901), Dârakutnî (2/60), Taberânî (5132, 5140),

Hâkim (1/337, 338, "sahih") ve Beyhakî (3/256, 257). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 1096).
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Tirmizî ile ibn Cerîr, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah («Mteu aleyh «adU),

Dacnân ile Usfân arasnda bir yerde karargâh kurdu. Mürikler "Bunlarn

ikindi namaz diye bir namazlar var ki onlar için babalanndan ve oullanndan

daha kymetlidir. Bu namaza durduklan zaman hazrlanp hep birlikte

üzerlerine saldrn!” dediler. Ancak Cebrail, Hz. Peygamber'e (rfeHahu aleyhi ««ten

gelerek ashabn iki gruba ayrmasn, bir gruba namaz kldrrken dier

grubun arkada silahlann kuanm bir ekilde hazr beklemesini, ilk grub bir

rekat kldktan sonra geriye geçip silahlann kuanm bir ekilde tetikte

beklemesini, kalan grubun da öne geçip bir rekat namaz klmalann söyledi

Bu ekilde her iki grup birer rekat namaz klarken Resûlullah (aayiahu slayt» «uite»'

iki rekat klm oldu .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Yezîd el-Fakîrîden bildirir:

Abdullah b. Ömer'e: "Yolculukta namaz ksaltp iki rekat olarak klaym m?”
diye sorduumda: "Yolculukta namazlan iki rekat klman, tam olarak klmar

demektir. Namazn ksaltlmas sava esnasnda olur ve bir rekat olarak klnr

Resûlullah {uiieiiahu aleyhi ««ilam) ile birlikte bir savata iken namaz için kamet

getirildi. Resûlullah (jaiiaHah aleyhi «sBismi namaz için durdu. Müslümanlardan da bir

grup arkasnda dururken bir grup da dümana kar durdu. Resûlullah (saiMeh

aleyhi «ailem) ardnda duranlara iki secdelik bir rekat namaz kldrd. Sonra bunla

kalkp dümana kar duranlarn yerine geçtiler. Onlar da gelip Resûlullah’r

(saftaiteu aleyh reseBem) ardndan namaza durdular. Resûlullah MaUahu aleyh metten) bunlara

da iki secdelik bir rekat kldrd. Son oturuta Resûlullah (*aitehh] aleyh ««iten

bunlarla birlikte selam verip namaz bitirdi. lk önce namaz klan grup da

selam verip namazlarn bitirdiler. Bu ekilde Resûlullah (s&Jiehu aleyh «»M ik

rekat, Müslümanlardan her iki grup da birer rekat namaz klm oldu” ded

ve: "Sen içlerinde olup da namazlarn kldrdn zaman, bir ksm seninle

beraber namaza dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar..."
2
âyetin

okudu .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Süleymân el-Yekurî, Câbit

b. Abdillah'a namazn ksaltlmas âyetinin nasl bir günde nazil olduunu

sorunca, Câbir u karl verdi: am'dan gelen Kurey kervann karlamak

1

Tirmizî (3035) ve bn Cerîr (7/420, 421). snad hasendir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et

Tirmizî, 2431).

’Nisâ Sur. 102
3 bn Ebî eybe (2/462), bn Cerîr (7/419, 420) ve bn Ebî Hâtim 3/1053 (5898).
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üzere ykmtk. Hurmalklardan birinde konaklamken müriklerden biri

gelip: “Ey Muhammedi" diye seslendi. Allah Resûlü: "Evet, söyle" karln
verdi. Adam: “Benden korkuyor musun?" deyince, Allah Resûlü: "Hayr"

karln verdi. Adam: “Peki, u an seni benden kim koruyacak?" deyince,

Allah Resûlü (aiMhhu aleyh venllem): "Allah beni senden korur" buyurdu. Bunun

üzerine adam klcn çekip tehditler savurdu. Sonrasnda Resûlullah MbIIbIhj aleyhi

Yeniler) yola çkma ve silahlan kuanma emrini verdi. Namaz vakti için ezan

okununca Resûlullah (nUttu aleyhi «niten) Müslümanlardan bir gruba namaz

kldnrken dier grup onlan korumak için geride durdu. lk gruba iki rekatlk

namaz kldrd. Sonra bunlar geriye, dierlerinin yerine çekilip koruma

konumuna geçtiler. Dier grup yaklat ve Resûlullah MiniMu aleyhi »Hilem) onlara

da iki rekat namaz kldrd. Sonrasnda Resûlullah (saJiaiishu siayhi «allem) selam

vererek namaz bitirdi. Bu ekilde Resûlullah (uiiaitahu dayhi «mIM dört,

Müslümanlar ise ikier rekatlk namaz klm oldular. te bu günde Yüce

Allah namazn ksaltlmas ve namazda iken silah tanmas hükmünü indirdi.
1

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

ibn Mâce ve bn Ebî Hâtim, Zührî vastasyla Sâlim'den bildirin Babam: “Sen

içlerinde olup da namazlarn kldrdn zaman...”
1
âyetini açklarken öyle

dedi: “Korku namaz hakknda bir âyettir. Resûlullah (siBlshu aByto »Meltem) iki gruba

ayrd Müslümanlardan ilk gruba bir rekat namaz kldnrken dier grup

dümana kar durdu. Daha sonra Resûlullah (uJUUij mfcm) ile namaz klan

grup gidip dümana kar dier grubun yerini ald. Onlar da gelip

Resûlullah'n(aiiaMuafey)«maik) ardnda bir rekat namaz kldlar. Resûlullah (uUUu

aiyhi «»km) selam verip namaz bitirdikten sonra her bir grup kendi bana birer

rekat daha kld.”3

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sen

içlerinde olup da namazlarn kldrdn zaman, bir ksm seninle beraber

namaza dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar...”
4

âyetini açklarken

öyle demitir: “Bu namaz korku annda klnacak olan namazdr. Bu

namazda imam önde durur, Müslümanlar da bir grup arkasnda saf tutarken

’ bn Cerir (7/414). bn Hibbân'n muhakkiki (2882): "snad sahihtir" demitir.
1 Nisâ Sur. 102

J Abdurrczzâk (4241), Buhârî (942), Müslim (839), Ebû Dâvud (1244), Tirmizî (564),

Nesâî (1541), bn Mâce (1258) ve bn Ebî Hâtim 4/1054 (5900).

* Nisâ Sur. 102
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dier grup silahlarn alp düman karnda dururlar. mam arkasndakileri e

birlikte bir rekat namaz kldktan sonra kalkmadan oturur. Arkasndakiler ise

kalkp ikinci rekat kendi balarna klarlar. Sonra gidip dümana kar duran

grubun yerini alrlar. O grup da gelip imamla birlikte bir rekat namaz klar. Bu

bir rekat kldktan sonra imam selam verirken arkasndakiler kalkp kendi

balanna ikinci rekat klarlar. Nahle vadisindeki hadise zamannda Resûlullah

(saiiailahu aleyhi veseliem) namaz bu ekilde kldrmt.”1

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim, bn

Abbâs'tan bildirir: “Resûlullah biiM» »layti w»ian), Zû Kared’de
2
korku namaz

kldrd. O zaman Müslümanlar iki saf olmulard. Bir saf Resûlullah’n (sallailanu

aleyhi mailem) arkasnda dururken, dier saf ise dümann önünde durdu.

Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi mailem) arkasndakilere bir rekat namaz kldrdktan sonra

klanlar gidip dierlerinin yerini ald. Onlar da gelip Resûlullah’n (mIMMu aievhi

melim) arkasnda bir rekat namaz kldlar. Sonradan da (ksalttktan) bu namaz

kaza etmediler/'3

bn Ebî eybe, Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: “Resûlullah (ullalBhu aleyhi veaM korku

namaz kld." Ravi Süfyân derki: “Sonrasnda Zeyd, bn Abbâs'n rivâyetinin

aynsn zikreder."4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bn Hibbân,

Hâkim ve Beyhakî, Sa'lebe b. Zehdem'den bildirir. Taberistan’da Saîd b. el-Âs

ile beraberdik. Bize: "Hanginiz Resûlullah (sallakhu aleyhi «selM ile korku namaz

kld?" diye sorunca, Huzeyfe: “Ben kldm" dedi. Sonra nasl klndn
göstermek için kalkt. Oradakilerin bir ksmn arkasnda saf haline soktu.

Kalan ksmn da dümann önünde durdurdu. Arkasndakilere bir rekat

kldrdktan sonra, dümann önünde duranlarla yer deitirdiler. Onlara da

bir rekat kldrd ve bu namaz da sonradan kaza etmediler.
5

1 bn Cerîr (7/430, 431) ve Taberârû (13021).
3 Zû Kared: Medine ile Hayber arasnda bir su kaynadr. Medine'ye iki günlük

mesafededir. Mu'cemu'l-Büldân (4/55).

3 Abdunezzâk (4251), bn Ebî eybe (2/461), bn Cerîr (7/416, 419) ve Hâkim (1/335,

“sahîh").

4 bn Ebî eybe (2/461).

5 bn Ebî eybe (2/411), Ebû Dâvud (1246), Nesâî (1528, 1529), bn Cerîr (7/417), bn
Hibbân (1452), Hâkim (1/335) ve Beyhakî (3/262). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahîh Sünni

Ebî Dâvud, 1109).
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Ebû Dâvud, Ibn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildirir

"Resûlullah (»iaiiBhu aleyhi vesEiiem), Zâtumkâ'da korku namaz kldrd. Kldnrken

insanlan iki ksma ayrd. Bir ksm arkasnda saf tutarken kalan ksm da

dümana kar durdu. Sonra Resûlullah (saiBiahu aleyhi maiM namaz çin tekbir

getirince arkasndaki cemaat de tekbir getirdi. Rükû' edince onlar da rükû'

etti, secdeye vannca onlar da secdeye gitti. Secdeden kalknca onlar da

kalkt. Ancak Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailen) ikinci secdeye gitmedi ve oturup

bekledi. Arkasndakiler ise ikinci secdeyi de yaptlar. Sonra kalkp gerisin

geriye dümann karsnda duran ksmn arkasna geçtiler. Dümana kar
duran grup da gelip namaza durdu. Kendi balanna tekbir aldlar, rükû’

ettiler. Sonra secdeye vardlar. Onlar birinci secdeye giderken Resûlullah

(leliiiahu aleyhi veseiiem) onlarla birlikte ikinci secdesini yapt. Secdeden sonra

Resûlullah (saJisOahu aleyhi meiM kalkarken onlar ikinci secdeye kendi balanna

gittiler. Sonrasnda her iki ksm da Resûlullah'nMaiihuBiayhuYBuiiem) arkasnda saf

tuttu. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) ile birlikte rükû' ile secdelerini yaptlar.

Resûlullah (taiidahu aleyh, mtiiem) secdeden ban kaldnnca onlar da hep birlikte

secdeden kalktlar. Resûlullah (uHelishu aleyh «senem) de tüm bunlan biraz hzlca

yapyordu. Sonrasnda selam verince onlar da hep birlikte selam verdiler. En

son kalktklannda namazn tümünü Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vuraiM ile birlikte

klm oldular."
1

Hâkim, Câbiriden bildirir: "Resûlullah (sHlaiishu Beyh. ybsbM korku namaz

kldrmak üzere kalkt. Müslümanlan iki gruba ayrd. Bir grup arkasnda saf

tutarken dier grup da onlann arkasnda, yüzleri Resûlullah'ataHaflahu aleyhi mdfcm)

dönük bir ekilde oturdular. Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyh, mailem) tekbir getirince

her iki grupta tekbir getirdi. Resûlullah MaHehu aleyh, meltem) rükû' ile secdesini

yapt. Sadece arkasnda ilk safta olanlar onunla birlikte rükû' ile secde ettiler.

En arkadakiler ise öyle oturup beklediler. lk rekat bitince hemen arkasnda

olanlar gerisin geriye gidip oturanlann yerine geçip onlar da oturdu. Daha

önce oturan grup da Resûlullah’n Mallak. aleyhi meflem) arkasnda rükû' ve

secdeleriyle birlikte bir rekat kldlar. Hz. Peygamber (tdUMu eieyh mailem) selam

verip namazn bitirince her iki grup kalkp kendi balanna rükû' ve

secdeleriyle birer rekat daha kldlar."
2

’ Ebû Dâvud (1242), bn Hibbân (2873), Hâkim (1/336,
"
sahîh ") ve Beyhakî (3/265).

Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâmd, 1107).
1 Hâkim (1/336, "sahih”).
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Mâlik, afiî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Dârakutnî ve Beyhakî, Salih b. Havvât'tar

bildirir: "Zâturrikâ'da Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) ile korku namaz klanlardan

birinin bana anlattna göre iki ksma aynlan Müslümanlardan bir ksm
Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi »estiiem) ardnda saf turaken kalan ksm dümana kar

durdu. Hz. Peygamber (saiiallehu aleyhi vesellem) ardnda duranlara bir rekat nama;:

kldrdktan sonra ayakta durdu. Saftakiler kalan bir rekat kendi balarna

klp tamamladlar. Sonra gidip dierlerinin yerine dümana kar saf tuttular.

Kalan grup da gelince Resulullah (»laiiahu aleyhi vesellem] onlara da bir rekat namaz

kldrp selam vermeden oturdu. Dierleri kalkp kendi balarna bir rekat

namaz kldlar. Sonra Resûlullah (saiisilahu aleyhi vBSBlem) ile birlikte selam verip namaz

bitirdiler."

1

Abd b. Humeyd ve Dârakutnî, Ebû Bekre'den bildirir: "Resûlullah Mailsin, aleyh

vasBiem) ashabna korku namazn kldnrken ilk önce bir ksmna iki rekat kldrp

selam verdi. Klanlar geri çekilince kalanlar Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi vesellem)

arkasna geçtiler. Allah Resulü onlara da iki rekat kldrp selam verdi. Bu

ekilde Resûlullah (sellaiBhu deyh vesellem) dört rekat namaz klarken dierleri ikier

rekat namaz klm oldular."
1

Dârakutnî ve Hâkim, Ebû Bekre’den bildirir: "Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem)

ashabna korku annda akam namazn kldrd. Ashabnn bir ksmna akam
namazn üç rekat olarak kldrp selam verdi. Sonra kalan ksmna da üç rekat

kldnp selam verdi. Bu ekilde Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem) alt, dierleri üçer

rekat klm oldular."3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Dârakutnî, bn Mes’ûd’dar

bildirin "Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem) bizlere korku namaz kldrd. Müslümanlar

iki gruba ayrldlar. Bir grup Resûlullah’n (saiiallahu aleyhi vesebm) arkasnda saf

tutarken dier grup düman karsnda durdu. Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem

arkasndaki gruba bir rekat namaz kldrdktan sonra arkasnda olanlar

dümana kar duran grupla yer deitirdi. Resûlullah (saiiallahu aleyhi veselM onlara

1

Mâlik (1/183), afiî 1/347 (fâu'l-Ayy, 507), bn Ebî eybe (2/466), Buhâri (4129).

Müslim 841, 842 (309, 310), Ebû Dâvud (1238, 1239), Tirmizî (565-567), Nesâî (1535, 1536).

bn Mâce (1259), bn Cerîr (7/427), Dârakutnî (2/60, 61) ve Beyhakî (3/253).
1 Dârakutnî (2/61).

3 Dârakutnî (2/61) ve Hâkim (1/337).
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da bir rekat kldrp selam verdi. Sonra gruplar bir daha yer deitirdi ve

namaz klan ilk grup kendi balanna bir rekat daha klarak selam verdiler."
1

Abd b. Humeyd ve Hâkim, Urve’den bildirin Mervân, Ebû Hureyre'ye:

"Resûlullah (niiaiiahv aleyhi reseiiem} ile birlikte korku namaz kldn m?" diye sorunca,

Ebû Hureyre: "Evet!" karln verdi. Mervân: "Ne zaman?" diye sorunca,

Ebû Hureyre öyle dedi: "Necd gazvesinin yapld yl böyle bir namaz kldk.

O zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ikindi namazn kldrmak için kalkt.

Müslümanlardan bir bölümü arkasnda saf tutarken kalan bölümü srtlan

kbleye gelecek ekilde dümana kar durdu. Resûlullah (uiiaiiahu «laytu wci*n)

namaz için tekbir getirince herkes tekbir getirdi. Rükû’ edince sadece

ardnda saf tutanlar rükû' etti. Secdeye gidince de sadece ardnda saf

tutanlar secdeye gitti, dierleri öylece dümana kar durdu. Resûlullah

(

sbUbUbHu

aleyhi veaiiem) secdeden kalknca arkasnda saf tutanlar da kalkp dierleriyle yer

deitirdiler ve bu kez onlar dümana kar durdular. Dierleri de gelip

Resûlullah'm (sallsllshu aleyhi vesellem) arkasnda durdular. Resûlullah (sllailahu aleyhi vesellem)

ayakta öylece dururken onlar bir rekat klp ayakta durdular. kinci rekata

Resûlullah (seUallahu aleyhi vesellem) ile birlikte devam ettiler. Secdelerden sonra

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vesellem) arkasndakileri birlikte oturunca dümana kar

duranlar da gelip bir rekat rükû' ve secdeleriyle birlikte kendi balanna

kldlar. Onlar da oturduktan sonra Resûlullah (»iiaiiahu aleyhi vesellem) selam verdi.

Hep birlikte dierleri de selam verip namaz bitirdiler. Bu ekilde Resûlullah

(saflallahu aleyhi vesellem) iki rekat klarken, dierleri Resûlullah (sallafahu aleyhi vEsellem) le

birlikte birer rekat klm oldular."
2

Dârakutnî, bn Abbâs’tan bildirir. "Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem) korku namaz

klmamz istedii zaman kendisi namaz için kalkt. Biz de arkasnda iki saf

oluturduk. Tekbir getirince hep birlikte tekbir getirdik. Rükû' edince hep

birlikte rükû' ettik. Secdeye gidince ise sadece arkasndaki ilk safta olanlar

secdeye gitti. kinci safta olanlar ise ayakta kalp secde eden arkadalann

korudular. Resûlullah (safciiahu aleyhi vesellem) secdeden ayaa kalkt zaman bu kez

ikinci safta olanlar kendi balanna iki secde edip kalktlar. Kalktktan sonra ön

saftakiler arkaya arka saftakiler ise öne geçti. Her iki saf ikinci rekatn

rükû’sunu yaptktan sonra sadece ilk safta olanlar Resûlullah (saiioiiahu aleyhe««M
ile birlikte secdeye gittiler. kinci safta olanlar ayakta bekleyip arkadalarn

’ bn Ebî eybe (2/462), bn Cerir (7/432, 433) ve Dârakutnî (2/61, 62).
J Hâkim (1/338).
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korudular. Resûlullahfsayubaieyhiveseiiem) secdeleri bitirip oturduu zaman bu kez

arka saftakiler kendi balanna iki secde edip oturdular. Sonrasnda

Peygamberimiz (saiiaiiahu aleyhi mailem) selam verip namaz bitirdi."'

Dârakutnî, Câbiriden bildirir: Hz. Peygamber Miaiiato ak^ wwiian) Nahl’de

Muhârib oullann kuatmken namaz için: "Namaz bir araya getiricidir"

eklinde çan yapld. Resûlullah{»Bi88hu8eY*aiBiiem)Müslümanlan iki ksma ayrd.

Bir ksm arkasnda namaz için saf tutarken dierleri dümana kar durdu.

Resûlullah (sa«BflB*ytimeiien)arkasndakilere iki rekat namaz kldrp selam verdi.

Sonrasnda arkasndakiler ile dümana kar duranlar yer deitirdi.

Resûlullah (saiiaiiahu ieyt metim] onlara da iki rekat kldnp selam verdi. Bu ekilde

Hz. Peygamber (ywy*jBi«Yfc dört, dier Müslümanlar ise ikier rekat klm
oldular.

2

Bezzâr, bn Cerîr ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (uIUUu devii

vesdiun) bir savaa çknca müriklerle Usfân'da karlat. Resûlullah MaHah aie^

YEsditnt) öle namazn klarken mürikler onun ashabyla birlikte rükû' edip

secdeye gittiini görünce birbirlerine: "Namaz klarken üzerlerine

saldrsaydnz sizi fark edene kadar onlar yok etmi olurdunuz" demeye

baladlar. Ancak içlerinden biri de: "Ailelerinden ve mallanndan daha fazla

sevdikleri bir namazlar daha olacak. O vakit gelene kadar sabredin de o

zaman hep birlikte üzerlerine saldnya geçeriz" dedi. Bu arada Yüce Allah:

"Sen içlerinde olup da namazlarn kldrdn zaman, bir ksm seninle

beraber namaza dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar...*3 âyetini

indirdi ve müriklerin planlarn ona bildirdi. Mürikler kble tarafnda

bulunuyordu. Resûlullah («rfaHahu aleyhi «eseiiem) ikindi namazn kldtnrken

Müslümanlar iki saf halinde arkasnda durdurdu. Tekbir getirince her iki saf

tekbir getirdi. Rükû' edince her iki saf da rükû' etti. Secdeye gidince sadece

arkasndaki ilk safta olanlar secdeye gitti. Arka saftakiler ise dümana kar

ayakta kaldlar. Resûlullah (saiiaiiehu aiByhî veiBUam) secdesini bitirip kalknca ikinci safta

olanlar kendi balanna secdeye gittiler. Secdeden kalktklannda birinci

saftakiler geriye çekildi, ikinci saftakiler Resûlullah’n (sahihiu aleyhi «idleri) hemen

arkasna geçtiler. Resûlullah (uiletihu aleyhi raniBm) ikinci rekat için rüku’ edince

herkes rükû’ etti. Rükû’dan kalknca herkes kalkt. Secdeye gidince sadece

’ Dârakutnî (2/58).
1
Dârakutnî (2/60).

} Nisâ Sur. 102
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arkasndaki ilk safta olanlar secdeye gitti. kinci saftakiler ise dümana kar

ayakta kaldlar. Resûlullah (taHDahu aleyhi veuiM secdesini bitirip arkasndaki ilk safla

birlikte oturunca ikinci safta olanlar kendi balanna secdeye gittiler ve secde

sonras oturdular. Sonra hep birlikte Resûlullah (uiiaMuaiffYt vtseiim)ile selam verip

namaz bitirdiler. Mürikler Müslümanlann namaz klarken bir ksmnn secde

edip bir ksmnn beklediini görünce: “Niyetimiz onlara bildirildi" demeye

baladlar.’

bn Ebî eybe, Ebu'l-Âliye er-Riyâhî'den bildirir: “Ebû Mûsa el-E’arî,

Isbehân'a yakn bir yerdeydi. O vakit dümandan yana önemli herhangi bir

korku yoktu, ancak yanndakilere bu yönde dinlerini ve Resûlullah'n (saMttu

aleyhi ««ilan) sünnetini öretmek istedi. Namazda Müslümanlan iki safta

durdurdu. Bir saf arkasndan namaz i<;in dururken onlarn da arkasndaki saf

silahlarn kuanm bir ekilde dümana kar durdular. Ebû Mûsa ilk

saftakilere bir rekat namaz kldrd. Namaz klanlar gerisin geriye arkaya

geçtiler. Arka saftakiler ise aralanndan Ebû Musa'nn arkasna geçip namaz

için saf tuttular. Ebû Mûsa onlara da bir rekat kldrp selam verdi. Sonra

birinci saf ile ikinci saftakiler kendi balanna birer rekat daha kldlar ve selam

verdiler. Bu ekilde imam cemaatle iki rekat klarken dierleri cemaatle birer

rekat klm oldular.”
J

bn Ebî eybe ile bn Cerir, Mücâhid'den bildirir: "Resûlullah Maiiahu aleyhi

reselisin) Usfân'da mürikler ise Dacnân'da bulunuyordu. Resûlullah Msiiahu eieyti

»eseiiem) öle namazn klarken mürikler onun rükû' edip secdeye gittiini

gördüler. Namaz klarken de saldnya geçmek üzere aralarnda anlatlar.

kindi namaz vakti geldii zaman Resûlullah (selleilehu aleyhi mailem) Müslümanlan

arkasnda iki saf halinde durdurdu. Tekbir getirince hepsi birden tekbir

getirdi. Rükû' edince hepsi birden rükû' ettiler. Secdeye gidince sadece ilk

saftakiler secdeye gitti. Arka saftakiler ise silahlaryla birlikte dümana kar

ayakta beklediler. Resûlullah («llilahu aleyhi mallm) secdeden ban kaldrnca ikinci

safta olanlar kendi balanna secdeye gittiler. Sonra hepsi birden ayaa

kalktlar. kinci rekat için Resûlullah (»HbIIbIiu Bsyhi «aaiiam) rükû’ edince hepsi birden

rükû' ettiler. Secdeye gidince sadece ilk saftakiler secdeye gitti. Arka

saftakiler ise silahlanyla birlikte dümana kar ayakta beklediler. Resûlullah

(sBtaliahu «Mi ««sim) secdeden ban kaldrnca ikinci safta olanlar da kendi

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (679), ibn Cerîr (7/438, 439) ve Hâkim (3/30, "sahih").

1 bn Ebî eybe (27462).
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balanna secdeye gittiler. Bu ekilde hep birlikte tekbir, rükû ve selam vermi

oldular. Sadece secdeleri nöbetlee oldu. Resûlullah (u&fefa a*r« vudiem) daha

öncesinde korku namazn klmamt, o günden sonra da bir daha klmad."1

bn Ebî eybe, Hz.Ali'den bildirir: "Resûlullah (saiyiahu aleyhi vasaiM ile birlikte

korku namazlann ikier rekat olarak kldm. Sadece akam namazn olduu

gibi üç rekat olarak kldrd."2

Abdurrezzâk, Mücâhid'den bildirir: Resûlullah MaMu aleyh; «reiien) korku

namaz hakkndaki hüküm nazil olmadan önce sava ortamnda ashabyla

öle namazn kld. Mürikler namazda iken onlan gördüklerinde saldnya

geçmediklerine hayflandlar, içlerinden biri: "Güne batmadan önce kldklar-

bir namaz daha var ki bu namaz canlarndan daha fazla severler. O namaz

klarlarsa saldrya geçeriz. O an bekleyelim" deyince korku namaz

hakkndaki âyet nazil oldu. Resûlullah isMalu Bieyti maileni) o günün ikindi namazn

korku namaz eklinde kldrd .

3

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Ebu’z-Zübeyr vastasyla Câbiriden bildirin "Hz.

Peygamber'Ie (saiuiahu aleyhi «selimi) birlikteyken Nahl’de müriklerle karlatk.

Bizim kblemizde bulunuyorlard. Öle namaz vakti geldii zaman Resûlullah

MiBiiahu aleyhi veniiem) toplu bir ekilde bize bu namaz kldrd, öle namazn

bitirince müriklen "Keke hepsi namaza durmuken üzerlerine

saldrsaydk!" dediler. çlerinden bazlar: "Onlann, çocuklanndan daha fazla

sevdikleri bir namaz daha var ve onu bekleyecekler. O namaza durduklan

zaman da saldnya geçin" deyince Cebrâil, Allah Resûlü'ne («atiaHahu w*aM

gelip bunu bildirdi ve namaz nasl kldracan da öretti. kindi namaz vakti

gelince Hz. Peygamber (aaBabhu aleyhimslM müriklere kar namaza durdu. Biz de

arkasnda iki saf halinde durduk. Allah Resulü (saiiaiBhj aleyhi «selem) tekbir getirince

hep birlikte tekbir getirdik... " Ravi der ki: "Sonrasnda Câbir olayn benzerini

nakleder."4

Bezzâr, Hz.Ali’den bildirir: "Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseüem) korku namazn

kldraca zaman Müslümanlann silahlann yanlanna almalarn söyledi.

Müslümanlardan bir bölümü dümana kar dururken bir bölümü gelip Hz.

Peygamber'in (saiiatiahu aleyh, «senem) arkasnda bir rekat namaz kld. Namaz klan

’ bn Ebi eybe (2/463) ve bn Cerîr (7/4J2).

J bn Ebî eybe (2/464).

3 Abdurrezzâk (4234).

* bn Ebî eybe (2/463) ve bn Cerîr (7/440).
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grup klmayan grubun yerini alp dümana kar durdu. Daha önce dümana

kar duranlar da gelip Hz. Peygamber'in (sJaiiahu aie^ «seiiem) arkasna geçtiler.

Resûlullah (uldbhu aleyh yesaiiem) onlara secdeleriyle birlikte bir rekat kldrd ve

selam verdi. Allah Resulü (uMdu «eyt. nsaiiam) selam verince bu kez düman

karsnda bulunan grup kalkp tekbir getirdiler ve kendi balarna bir rekat

kldlar.'"

Ahmed, Câbir'den bildirin "Resûlullah (saMiahu dEyh *selM korku namaz

hakkndaki hüküm nazil olmadan önce alt sava yapt. Korku namaznn

klnmas ise hicretin yedinci ylnda oldu.'"

ibn Cerir'in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Sen içlerinde

olup da namazlarn kldrdn zaman, bir ksm seninle beraber namaza

dursun ve silahlarn da yanlarna alsnlar; secdeyi yaptktan sonra onlar

arkanza geçsinler; klmayan öbür ksm gelsin, seninle beraber

klsnlar ...” 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Müslümanlardan bir grup

silahlarn alp düman karsnda dururken dier grup imamla birlikte bir

rekat namaz klarlar. Bir rekat kldktan sonra silahlarn alp dier

arkadalannn yerinde düman karsnda dururlar. Bu kez klmayanlar gelip

imamla birlikte bir rekat namaz klarlar. Bu ekilde imam iki, dierleri birer

rekat klm olurlar. mam dnda kalanlar kalan bir rekat kaza ederler ki bu

ekilde namazlar tamamlanm olur."4

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Secdeyi yaptktan sonra onlar

arkanza geçsinler...

"

s buyruunu açklarken öyle demitin "Arkanda duran

ilk grup seninle birlikte namaz klp secdelerini de tamamladktan sonra

kalksnlar, dümana kar duran ve seninle birlikte namaza henüz balamam
olanlarn yerlerini alsnlar, anlamndadr." 6

Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Hâkim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yamurdan zarar görecekseniz

’ Bezzâr, Kefu'l Estir (677). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid 'de (2/196) der ki: "snadnda

zayf biri olan Haris vardr."
1 Ahmed 23/80 (14751). Muhakkikleri: "Sahih hadistir. bn Lehîa'mn ezberinin

zayflndan dolay da bu hadisin isnad zayftr" demilerdir.

} Nisa Sur. 102
4 bn Cerîr (7/437, 438).

5 Nisa Sur. 102
4 bn Cerîr (7/424, 425).
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veya hasta olursanz, silahlarnz brakmanza engel yoktur../' buyruunu

açklarken: "0 zamanlar yaral olan Abdurrahman b. Avf hakknda nazil oldu"

demitir.
2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân bu

âyeti açklarken öyle demitir. Korku namaznda özür bulunmas halinde

silah tanmamasna ruhsat verilmi, ancak yine de tedbirli ve dikkatli

olunmas emredilmitir. Yüce Allah âyetin sonunda kafirler için büyük ve ar
bir azap hazrladn da belirtmitir. “Namaz kldktan sonra, Allah' ayakta

iken, otururken, yan yatarken de ann. Emniyete kavutuunuzda, namaz
gereince kln ../3 buyruunda korku namaznn klnmasndan sonra dil ile

Allah'n zikredilmesi, güven ve emniyete kavutuktan sonra da namazlarn

tam klnmas söylenmitir. 4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah' ayakta iken, otururken, yan yatarken de ann../* buyruunu

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah’ gece, gündüz, karada denizde,

yolculukta ikamet halinde, bollukla ve darlkta, hastalkta ve salkta, gizli ve

açktan, herhâlükarda zikredin.”
5

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ud, ayakta iken Allah'

zikreden bir topluluktan haberdar edilince yanlanna gidip : “Neden öyle

yapyorsunuz?” diye sordu. “Yüce Allah'n: "...Allah' ayakta iken, otururken,

yan yatarken de ann ../ 7 buyurduunu iittik” karln verdiklerinde: **Ki-

ayakta iken namaz klamyorsa oturarak klar. Âyetten kast budur" dedi.
8

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Emniyete

kavutuunuzda, namaz gereince kln ../9 buyruunu açklarken:

’ Nisâ Sur. 102
1
Buhârî (4599), Nesâî, el-Kübrâ (11121), bn Cerîr (7/445), bn Ebî Hâtim 4/1055 (5903),

Hâkim (2/308) ve Beyhakî (3/255).

3 Nisâ Sur. 103
* bn Ebî Hâtim 4/1055, 1056 (5904-5908, 5910).

5 Nisâ Sur. 103

‘ bn Cerîr (7/44) ve bn Ebî Hâtim 4/1056 (5911).

7 Nisâ Sur. 103
8 bn Ebî eybe (2/487).

9 Nisâ Sur. 103
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“Yolculuunuzu bitirip mukim olduunuzda artk namazlarnz» tam olarak

kln, anlamndadr" demitir.'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde: "...Emniyete kavutuunuzda ..."
2 buyruunu açklarken:

“Yurdunuza dönüp güven içinde olduunuzda namazlarnz tam kln,

anlamndadr" demitir .
3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Emniyete kavutuunuzda, namaz gereince kln ..."

4

buyruunu

açklarken: “Güven içinde olduunuzda artk namazlarnz tam olarak kln,

anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Emniyete

kavutuunuzda ..."3 buyruunu açklarken: “Yurdunuza dönüp mukim

olduunuzda, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Emniyete

kavutuunuzda ..."
6 buyruunu açklarken: “Bir yere yerletiinizde,

anlamndadr" demitir.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'n bildirdiine göre Süddî: "...Emniyete

kavutuunuzda ..."
8 buyruunu açklarken: “Korku durumu geçtiinde,

anlamndadr" demitir .
9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Emniyete kavutuunuzda,

namaz gereince kln ..."
10 buyruunu açklarken: “Güvene kavutuunuz

zaman artk namaz binek üzerinde veya yürürken veya otururken klmayn”

1
îbn Cerîr (7/447, 448) ve bn Ebî Hatim 3/1056, 1057 (5913, 5916).

3
Nisa Sur. 103

3 Abdurrezzâk (1/172) ve bn Cerîr (7/447).

4 Nisâ Sur. 103

5 Nisâ Sur. 103
6
Nisâ Sur. 103

7 bn Ebî Hâtim 3/1056 (5912).
8
Nisâ Sur. 103

9 bn Cerîr (7/447) ve bn Ebî Hâtim 4/1056 (5914).
10
Nisâ Sur. 103



650
'S Nisa Sûresi &

demitir .

1

bn Ebî Hâtim'în bildirdiine göre bn Abbâs: “ J# cjll oSQl u[

üy^"2 buyruunu: “Namaz inananlara belirli vakitlerde farz klnmtr"

eklinde açklamtr .

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesinden kast fan:

olmasdr" demitir.

5

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

Çlîf
”6

ifadesini: “Farz klnmtr" eklinde açklamtr.

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

ilsS
"8

ifadesini: “Yerine getirilmesi gereken bir farz" eklinde

açklamtr.

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Sjl^i Gö"'° ifadesini: “Yerine getirilmesi gereken bir farz” eklinde

açklamtr .

11

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Namaz üphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz

klnmtr"12

buyruunu açklarken: “bn Mes'ûd, namazn da hac gibi belli

bir vaktinin olduunu söylerdi” demitir.'3

’ bn Cerîr (7/447).

J Nisâ Sur. 103

3 bn Ebî Hatim 4/1057 (5917).

4 Nisâ Sur. 103

5 bn Cerîr (7/451).
6
Nisâ Sur. 103

7 bn Cerîr (7/450).
8
Nisâ Sur. 103

5 bn Cerîr (7/450).
10
Nisâ Sur. 103

” bn Cerîr (7/450).

” Nisâ Sur. 103
13 Abdurrezzâk (1/172), Mtsannef (3747), bn Cerîr (7/451) ve bn Ebî Hatim 4/1057

(5918).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b.

Elem: "Namaz üphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz klnmtr"1

buyruunu açklarken: “Namaz belirli vakitlere bölünmütür. Bir vakit geçtii

zaman dier bir vakit gelir" demitir.
1

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tîrmizl, bn Huzeyme ve

Hâkim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlutlah («Uaiiahu aiayhi »«nitem) öyle

buyurmutur: "Cebrail, Kabe'nin yannda bana iki defa imam olup namaz

kldrd. lkinde güne batya kayp gölgesi terlik kay kadar olduunda öle

namazm, sonra her eyin gölgesi kendi boyu kadar olduu bir vakitte ikindi

namazn, sonra oruçlunun orucunu açt zaman akam namazn, sonra afak

kaybolduu zaman yats namazn, oruçluya yeme içmenin haram olduu

vakitte de sabah namazn kldrd. kinci gün, her eyin gölgesi kendi boyu

kadar olduu bir vakitte öle namazn, sonra her eyin gölgesi kendi boyunun

iki kat olduu bir vakitte ikindi namazn, sonra oruçlunun orucunu açt
zaman akam namazn, sonra gecenin üçte biri geçtiinde yats namazn,

ortalk aarnca da sabah namazn kldrd. Sonrasnda bana dönüp: «Ey

Muhammedi Bu vakit senden önceki peygamberlerin de namaz vakitleriydi. Sen

de namazlar kldrdm bu iki vakit arasnda kl» dedi
i

bn Ebî eybe, Ahmed ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah(saiwBhu aleyhi wseiEm) öyle buyurmutur: "Namaz vaktinin bir ba, bir de

sonu vardr. Öle vaktinin balangc günein tepe noktasn amasdr. Sonu

da ikindi namaz vaktinin girmesidir. kindi vaktinin ba bu vaktin giriidir.

Sonu da günein (batmak üzere) sararmasdr. Akam vaktinin ba günein

batmas, sonu ise ufuktaki kzllttn kaybolmasdr. Yats namaznn bat

ufuktaki kzlln kaybolmas, sonu ise gece yansdr. Sabah namaznn ba

'Nisa Sur. 103
1 bn Cerîr (7/451) ve bn Ebî Hatim 4/1057 (5919).

3 Abdurrezzak (2028), bn Ebî eybe (1/317), Ahmed 5/202 (3081), Ebû Dâvud (393),

Tinnizî (149, "hasen"), bn Huzeyme (325) ve Hâkim (1/193). Hasen hadistir (bak: Elbânî,

Sahîh Sünen et-Tirmizî, 127).
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afan aarmas, sonu ise günein domasdr."'

US ûjjt ç+fy yj£ O pjjb\ *fcj\ ^ j4î Sfj

UJo- lljp 2üaI OÜTJ d) V U 4)I 0

"0 (düman) topluluu takip etmekte geveklik

göstermeyin. Eer siz an çekiyorsanz onlar da, sizin

çektiiniz gibi ac çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan,

onlarn ümit etmedikleri eyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve

hikmet sahibidir." (Ni«a Sur. 104)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: '%«3 %”2
ifadesini: "Zaafiyet

göstermeyin" eklinde açklamtr.5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "ç$iü ,lki j yi"
4

buyruunu: "Dümann peine düüp aramada zafiyet, geveklik

göstermeyin" eklinde açklamtr.5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Eer siz ac çekiyorsanz onlar da, sizin çektiiniz gibi ac

çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan, onlarn ümit etmedikleri eyleri

umuyorsunuz ..."
6 buyruunu açklarken: "Eer siz ac duyuyorsanz bilin ki

onlar da sîzler gibi ac çekmektedirler. Ancak sizler hayrlar umuyorsunuz"

demitir.
7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle demitin

"Dümann peine dümede zaafiyet ve geveklik göstermeyin. ayet siz

’ bn Ebî eybe (1/317, 318, 14/108). Ahmed 12/94 (7172) ve Tinnizî (151). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 129).

1

Nisâ Sur. 104

5 bn Ebî Hâtim 4/1057 (5920).

4 Nisâ Sur. 104

4 bn Ebî Hatim 4/1057 (5921).

6
Nisâ Sur. 104

7 bn Cerîr (7/454) ve bn Ebî Hâtim 4/1058 (5922, 5925).
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aclar çekiyorsanz bilin ki onlar da ac çekmektedir. Ancak sîzler onlarn

beklemedii ecir ve sevaplar bekleyip ummaktasnz.” 1

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu

âyeti açklarken öyle demitin “Dümann peine dümede zafiyet ve

geveklik göstermeyin. âyet siz yaralannzdan dolay aclar çekiyorsanz bilin

ki onlar da ac çekmektedir. Ancak sizler onlarn beklemedii ecirleri

Allah'tan beklemektesiniz .” 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil b. Hayyân: "...Üstelik siz

Allahtan, onlarn ümit etmedikleri eyleri umuyorsunuz..." 3 buyruunu

açklarken: “Dünyada yaam, nzk, ehadet ve zafer umuyorsunuz”

demitir.
4

p Nj it illji U, ^tül pis jAU _BÜI M\ UJîT IJ

<

V

j \jjjlp OlS' 4U 0}

u-ît u> üis ^ 4^: S 4! S 5eJJ! ^
N U 4>1 Vj 5^

Lij S ü\*J (JjÎJ!

'*AP fî
î^yi

fj» ,4^ â" ,>û i^ji ?uj ^^
Üll âli /AdJ jü CU1 pai jî Ujj. Jüj * 5Lj ^ilc

UJf. ait osj JU ii—si u!p uij 4_ii
, U-»-j \jjP

J***- 1 4^ â,/ *i fjî f* jî 4--SÇ ,>*j * 4-4-

*)/il ül ,4L iiiîL Üd-jj ildi il jü Yjjj * ILJ uip

’ bn Cerir (7/453).

J bn Cerir (7/453, 454) ve bn Ebî Hâtin 4/1058 (5923).

i Nisâ Sur. 104

* bn Ebî Hâtim 4/1058 (5925. hadisin hemen akabinde).
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kililp 4)1 Jjjîj ^ » j 'b/j j^Juâj Uj

liJkp lUp 4)1 jjü 6l£j^ jÜ,JU JJLpj i&Jlj

"Allahn sana gösterdii ekilde insanlar arasnda
hükmedesin diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden

taraf olma! Allah tan mafiret dile. Allah balar ve

merhamet eder. Kendilerine hyanet edenleri savunma;

çünkü Allah hainlii meslek edinmi günahkarlan sevmez.

Allah'n raz olmad sözü gece kurarlarken, onu.

insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan

Allah'tan gizlemiyorlar. Allah ilediklerinin hepsini

bilmektedir. Haydi siz dünya hayatnda onlara taraf çkp
savundunuz, ya kyamet günü Allah a kar onlar kim

savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük

yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret
dilerse. Allah' çok balayla ve esirgeyici bulacaktr. Kim
günah ilerse bunu ancak kendi aleyhine yapm olur. Allah

her eyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. Kim yanlr veya

suç iler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz
iftira etmi, apaçk bir günah yüklenmi olur. Eer sana

Allah'n bol nimeti ve rahmeti olmasayd, onlardan bir

takm seni saptmaya çalrd. Halbuki onlar kendilerinden

bakasn saptramazlar, sana da bir zarar vermezler. Allah

sana Kitap ve hikmet indirmi, sana bilmediini

öretmitir. Allah'n sana olan nimeti ne büyüktür."

(Nisa Sur. 105-113)

Tirmizî, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebû'-eyh ve Hâkim,

Katâde b. en-Numân'dan bildirir: Bizlerden, kendilerine Ubeyrik oullan

denilen bir aile vard. Bu çocuklarn ad da Bîr, Büeyr ve Mübeir idi.

Büeyr münafk ve air birisiydi. Resûlullah'n iafcfej iyi «sM ashabn hicveden

iirler söyler, bu iirleri de Arap airlerden birine mal ederek: “Falan air öyle

öyle dedi. Filan air öyle öyle dedi" derdi. Resûlullah’n ashab

da bu iirleri duyduklar zaman: “Bunlar u pis adamdan bakas

söylememitir" derlerdi ki bu konuda air:



"Adamlar ne zaman hir kaside söylese

Kzp, Ubeyrik'in olu demitir derler" demitir.

Bu aile hem Cahiliye döneminde, hem de slam döneminde muhtaç ve

yoksul bir durumdayd. Medine'den insanlarn yiyecei hurma ve arpadan

ibaretti. Maddi imkan biraz iyi olanlar, am'dan has un yüklü ticaret kervan

geldiinde sadece kendisi için bu undan satn alr, çoluk çocuk ise yine hurma

ve arpa yerlerdi.

Günün birinde am'dan bir ticaret kervan gelince amcam Rifâa bin Zeyd

has undan bir yük satn ald ve kendisine ait bir depoya koydu. Deponun

içinde silah, zrh ve klç gibi malzemeler de vard. Ancak bir gece evin

altndan bu depo delinerek içine girildi ve silahlarla yiyecekler çalnd. Sabah

olunca amcam Rifâa yanma geldi ve öyle dedi: “Ey yeenim! Bildiin gibi

dün gece evimize girildi, depomuz alttan delinerek içindeki yemek ve

silahlarmz alnd. Mahallede sorup soruturduumuzda bize: "Ubeyrik

oullan dün gece yemek atei yaktlar ve sanyoruz ki bu ate sizin yemekler

içindi” denildi.” Ubeyrik oullar da: “Mahallede biz de bunu soruturuyoruz.

Vallahi aradnz kiinin Lebîd b. Sehl olduunu düünüyoruz” dediler. Lebîd,

bizden biriydi, salih ve dindar birisiydi. Ubeyrik oullannn böyle dediini

duyan Lebîd klcn çekti ve yanlarna gelip: “Ben mi çalacam! Vallahi ya

bunu ispatlarsnz ya da u klç bedeninize karacaktr!” diye çkt. Bunun

üzerine Ubeyrik oullan: “Bizden uzak dur! Bu ii sen yapm olamazsn!”

dediler.

Mahallede soruturmamz sonucu bu ii Ubeyrik oullarnn yaptna dair

bir üphemiz kalmad. Amcam bana: “Ey yeenim! Resûlullah'a (uiiaUhu aleyhi

veiMgitsen ve bu durumu ona ani atsan?” deyince, Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi

vezdM yanna geldim. Ona: “Yâ Resûlallah! Bizim mahallede komularna

eziyet veren bir aile, amcam Rifâa b. Zeyd'in evine girdi, ona ait bir depoyu

delerek silah ve yiyeceini ald. Silahlanmz bize geri versinler! Aldklan

yemee de artk ihtiyacmz yok!" dedim. Hz. Peygamber de fedMehu dayhi *m!M:

"Bununla ilgileneceim " buyurdu.
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Bunu duyan Ubeyrik oullan kendilerinden olan Üseyr b. Urve adndaki bir

adamn yanna gelip onunla bu konuyu konutular. Ubeyrik oullan, mahalle

ahalisinden bir toplulukla Allah Resûlü'nün (sailallahu aleyhi »esaiiem) yanna geldiler ve:

"Yâ Resûlallah! Katâde b. en-Numân ve amcas, bizden olan, salih ve dindar

bir aileyi, kant ve ispat olmadan hrszlkla suçladlar” dediler. Ben de gidip

Resûlullah’latsalaiiBTu aleyhi »Esellem)konuunca, bana: "Dindar ve salih kimseler olarak

bilinen bir aileyi, kantn ve ispatn olmadan hrszlkla m suçluyorsun?"

buyurdu. Resûlullah (niiaihhu aMn «seiM böyle deyince yanndan aynldm. Ama

keke malmn bir ksm gitmi olsayd da Resûlullah'la Miaiiah aleyhi veseiiem) bu

konuda konumasaydm, diye düündüm. Amcam Rifâa yanma geldi ve: "Ey

yeenim! Ne oldu?” diye sordu. Amcama, Resûlullah'nfsaiiaiieb sleyhi veseiiem) bana

söylediklerini aktardm. Amcam: "Yardm edecek olan Yüce Allah'tr!” dedi.

Çok geçmedi u âyetler nazil oldu: 'Allah’n sana gösterdii ekilde

insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab’ hak ile indirdik; hainlerden

taraf olma !'1

Yani Ubeyrik ogullannn savunucusu olma. "Allah’tan mafiret

dile. Allah balar ve merhamet eder."2 Yani, Katâde'ye söylediin ey için

balanma dile. "Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü Allah

hainlii meslek edinmi günahkârlar sevmez. Allah’n raz olmad sözü

gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan

Allah'tan gizlemiyorlar. Allah ilediklerinin hepsini bilmektedir. Haydi siz

dünya hayatnda onlara taraf çkp savundunuz, ya kyamet günü Allah a

kar onlar kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük

yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah'

çok balayc ve esirgeyici bulacaktr."3 Yani Yüce Allah’tan balanma

diteselerdi, onlar balard. "Kim günah ilerse bunu ancak kendi aleyhine

yapm olur. Allah her eyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. Kim yanlr

veya suç iler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira

etmi, apaçk bir günah yüklenmi olur."4 Bu da, Ubeyrik ogullannn Lebid

’ Nisa Sur. 105
1
Nisa Sur. 106

3 Nisâ Sur. 107-110

« NisâSur. 111, 112
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için söyledikleri hakkndadr. "Eer sana Allah'n bol nimeti ve rahmeti

olmasayd, onlardan bir takm seni saptmaya çalrd. Halbuki onlar

kendilerinden bakasn saptramazlar, sana da bir zarar veremezler. Allah

sana Kitap ve hikmet indirmi, sana bilmediini öretmitir. Allah'n sana

olan nimeti ne büyüktür."

1

Bu âyetler nazil olunca silahlar Resûlullah'a ia**hj getirildi ve onlan

Rifâa’ya gönderdi. Ben de silahlan amcama getirdim. Amcamn Cahiliye

döneminde görme özellii iyice zayflam ve ya da ilerlemiti.

Müslümanlna da üpheyle bakyordum. Silahlan ona getirdiimde bana:

“Ey yeenim! Bunlan Yüce Allah'n yoluna vakfediyorum" dedi. te o an

gerçek bir Müslüman olduunu anladm. Sözkonusu âyetler nazil olduunda

Büeyr kaçp müriklerden Sülâfe binti Sa'd b. Sümeyye'ye snd. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Kim kendisine doru yol besbelli olduktan sonra

Peygamber'e kar çkar, müminlerin yolundan bakasna uyup giderse

onu döndüü yolda brakrz ve cehenneme sokarz. Oras ne kötü bir gidi

yeridir. üphesiz Allah kendisine ortak koulmasn balamaz. Bunun

dnda dilediini balar. Allah'a ortak koan, muhakkak ki, derin bir

sapkla dümütür”' âyetlerini indirdi. Büeyr, Sülâfe'ye snnca air

Hassan birkaç beyittik bir iirle Sülâfe’yi yerdi. Bunun üzerine Sülâfe,

Büeyrhn eyalann bann üzerine koydu ve gidip Ebtah'a att. Büeyrie de:

“Bana Hassân'n (beni yeren) iirlerini mi getirdin! Zaten senden bana hiçbir

hayr gelmi deildir!” dedi. 3

bn Sa'd, Mahmud b. Lebîd'den bildirir: Büeyr b. el-Hâris, Katâde b. en-

Numân'n amcas Rifâa b. Zeyd’e ait olan bir depoyu arkadan delip içinde

bulunan yiyecek, zrh gibi eyalar çald. Katâde b. en-Numân, Hz.

Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] gelip durumu anlatnca Allah Resulü (sallaHahu aleyhi

vaeilem), Büeyrii çard ve bunu ona sordu. Büeyr çaldn inkar etti ve bu

suçu mahalleden asil ve erefli biri olan Lebîd b. Sehl’in üzerine att. Ancak

1

Nisa Sur. 113
î
Nisâ Sur. 115, 116

J Tirmizî (3037), bn Cerir (7/458-462), bn Ebî Hatim 4/1059, 1060 (5933, 5934, 5936)

ve Hâkim (4/385-388). Iaen hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen et-Trmizî, 2432).
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Yüce Allah: "Allah'n sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin

diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden taraf olma... Kim bir kötülük

yapar yahut nefsine 2ulmeder de sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah'

çok balayc ve esirgeyici bulacaktr. .. Kim yanlr veya suç iler de sonra

onu bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah

yüklenmi olur
"1

âyetlerini indirerek Büeyrii yalanlayp Lebîd b. Sehl'i temize

çkard. Âyetlerde kötülük yapp balanma dilemesi söylenen kii Büeyr b.

Ubeyrik'tir. Üzerine suç atlan kii de Lebîd b. SehFdir ki Büeyr onu hrszlkla

suçlamt. Büeyr hakknda bu âyetler nazil olup aça çknca Mekke'ye

kaçt. Mekke'de Sülâfe binti Sa'd b. e-ehîd'in yannda misafir oldu. Hassâ

b. Sâbit de durmadan onu yeren iirler söyleyince dönmek zorunda kald. Bu

olay hicretin dördüncü ylnda gerçekleti.

bn Sa'd baka bir vecihle Mahmud b. Lebîd'den bildirin Useyr b. Urve

düzgün konuan, zarif ve güler yüzlü bir adamd. Katâde b. en-Numân’n

Ubeyrik oullan hakknda amcasnn deposunu delip içeri girdikleri, içerde

bulunan yiyecek ve iki zrh çaldklan yönünde Hz. Peygamber'e (uilalMu tayü

veraiitm) dediklerini iitince kabilesinden toplad bir grupla birlikte Allah

Resûlü'ne geldi. Useyr: "Katâde ile amcas bizim kabileden asil, soylu v«:

dindar olan bir aileye ellerinde herhangi bir kant ve delil olmadan baz*

suçlamalarda bulunup, kötü laflar ediyorlar" dedi. Katâde ve amcas

hakknda bu yönde laflar ettikten sonra da oradan aynld. O gittikten sonra

Katâde bu konuyu konumak için Resûlullah'n (nileilshu aleyhi mailem) yanna geldi

Ancak Resûlullah (»llallahu aleyhi msellam) onu ask bir yüzle karlad ve: "Ne kotu bir

ey yaptn.1 Ne kötü bir araclkta bulundun
!"

buyurdu. Katâde de: "Keke

ailemi ve malm kaybetseydim de bu konuda Resûlullah (seilahhu aleyhi reniM ile bir

ey konumasaydm! Bu konuda artk bir ey söylemeyeceim!" diyerek

oradan aynld. Yüce Allah da bu konuda: "Allah'n sana gösterdii ekilde

insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden

taraf olma! Allah'tan mafiret dile. Allah balar ve merhamet eder.

Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainlii meslek

1

Nisâ Sur. 105-112
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edinmi günahkârlar sevmez"
1
âyetlerini indirdi. Burada kendilerine ihanet

edenlerden kast Useyr ile arkadalardr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Allah'n sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin diye sana

Kitab' hak ile indirdik; hainlerden taraf olma... Bir sadaka vermeyi, yahut

iyilik yapmay, yahut da insanlarn arasn düzeltmeyi emredenleri hariç,

onlarn aralanndaki gizli konumalarn çounda hiçbir hayr yoktur. Kim

bunlar srf Allah'n rzasn kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir

mükâfat vereceiz"
2
âyetlerini açklarken öyle demitir. Bu âyetler Tu'me b.

Ubeyrik ve çald demir zrh konusunda nazil oldu. Ubeyrik'in mümin

arkadalan zrh çalma suçunu masum bir Yahudi'nin üzerine attlar ve

Ubeyrik için, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Insanlann önünde onun suçsuz

olduunu söyle" dediler.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde’den bildirir Bize

anlatlana göre bu âyetler Tu'me b. Ubeyrik ve kendini suçsuz çkarmak için

Hz. Peygamber'e (saiaiiahu aleyhi mailem) söyledii sözler hakknda nazil olmutur.

Ancak Yüce Allah bu âyetlerle Tu'me b. Ubeyrik'in niyetini açklam ve Hz.

Peygamberi Mailehu aieytn vesellem) böylesi hainlere taraf olmama konusunda onu

uyarmtr. Tu'me b. Ubeyrik, Ensâridan ve Zafer oullanndan bir adamd.

Tu'me, amcasnn emanet olarak yannda brakt zrh çald daha sonra Zeyd

b. es-Semîn adnda bir Yahudinin çaldn söyledi. Yahudi de Resûlullah'a

(seiieiiahu aleyhi meibm) gelip ikâyette bulundu. Tu'me'nin akrabalar da durumu

görünce Hz. Peygamber'e Mallahu aleyhi vesellem) gelip Tu’me'yi savunmasn

istediler. Allah Resulü de Tu'me'yi savunmak üzereyken Yüce Allah: "Allah’n

sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab' hak

ile indirdik; hainlerden taraf olma... Kim yanlr veya suç iler de sonra onu

bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah

1

Nisa Sur. 105-107
1 Nisa Sur. 105-114

3 bn Cerîr (7/458).



660 -ü Nisa Sûresi fi-

yüklenmi olur"' âyetlerini indirdi. Zira Tu'me suçu masum olan birine

atmt. Ancak Yüce Allah, Tu'me’nin durumunu ortaya koyunca dinden çkp

müriklere katld. Yüce Allah da onun hakknda: "Doru yol kendisine

apaçk belli olduktan sonra. Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan

bakasna uyan kimseyi, döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme

sokarz. Oras ne kötü bir dönü yeridir!"
3
âyetini indirdi.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Ensâr'dan

bir grup Hz. Peygamber'le (ummu etevti malim) birlikte bir savata bulundular ve

içlerinden birinin zrh çalnd. Ensâr'dan bir adamn bunu çaldm

düündüler. Zrhn sahibi Resûlullah'a (saiiBiiBhu aleyhi veseiiem) gelip: “Tu'me b. Ubeyrik

zrhm çald" dedi. Zrh çalan kii durumu görünce de onu alp masum birinin

evine att ve airetinden bir gruba: “Zrh filann evine atp ortadan kaldrdm.

Onu bu kiinin evinde bulabilirsiniz” dedi. Bu grup da Hz. Peygamber'e itaMek

BieyM «Esten) gidip: “Yâ Resûlallah! Bizim arkadamz suçsuzdur. Onu çalan da

filan kiidir. Bunu kesin bir ekilde biliyoruz. Onun için herkesin önünde

arkadamzn suçsuz olduunu söyle ve onu savun. Zira Yüce Allah onu senin

vastanla korumayacaksa helak oldu demektir" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

malln) de kalkp herkesin önünde onun suçsuz olduunu söyledi ve onu

savundu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n sana gösterdii ekilde

insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden

taraf olma. Allah'tan mafiret dile. Allah balar ve merhamet eder.

Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainlii meslek

edinmi günahkârlar sevmez"4 âyetlerini indirdi. Burada Allah'n

gösterdiinden kast, vahiy olarak indirdikleridir. Sonrasnda gece vakti hrsz

olan arkadalann temize çtkarmak için Allah Resûlü’ne (saiaiiahu eUyhi nniim)

gelenler hakknda: "Allah'n raz olmad sözü gece kurarlarken, onu,

insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar.

Allah ilediklerinin hepsini bilmektedir. Haydi siz dünya hayatnda onlara

' Nisa Sur. 105-112

3 Nisâ Sur. 115
3 bn Cerîr (7/462. 463).

* Nisâ 5ur. 105-107
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taraf çkp savundunuz, ya kyamet günü Allah'a kar onlar kim savunacak

yahut onlara kim vekil olacak?"
1

âyetlerini indirdi. Hrsz ve onu savunanlar

konusunda yine: "Kim günah ilerse bunu ancak kendi aleyhine yapm
olur. Allah her eyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir"

2
âyetini indirdi .

3

ibn Cerîr’in bildirdiine göre (bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle demitir:

Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyh. vetcNcm) zamannda adamn biri çald demirden bir

zrh Yahudi bir adamn evine atmt. Yahudi de: "Ey Ebu'I-Kâsm! Vallahi zrh

çalan ben deilim! Bu zrh evime atlm" dedi. Zrh çalan kiinin ise kendisini

masum çkaran ve suçu Yahudi olan kiinin üzerine atan komular vard.

Bunlar: "Yâ Resûlallah! Bu Yahudi pis adamdr! Hem Allah', hem de sana

indirileni inkar ediyor” diyorlard. Bu söylenenler üzerine de Allah Resulü

(sdiaiiahu aleyhi veseiiem) asl hrszdan yana tavr taknacak gibi oldu ki Yüce Allah ona

sitem babnda u âyetleri indirdi: "Allah’n sana gösterdii ekilde insanlar

arasnda hükmedesin diye sana Kitab’ hak ile indirdik; hainlerden taraf

olma. Allah'tan mafiret dile..."
4 Yani Yahudi için dediklerinden dolay

mafiret dile. "...Allah balar ve merhamet eder."5 Hrsz temize çkaran

komular konusunda da: "Haydi siz dünya hayatnda onlara taraf çkp

savundunuz, ya kyamet günü Allah'a kar onlar kim savunacak yahut

onlara kim vekil olacak?"* âyetini indirdi. Sonra bütün bunlardan dolay Yüce

Allah tövbe etmelerini söylemi ve devamnda: "Kim bir kötülük yapar yahut

nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah' çok balayc
ve esirgeyici bulacaktr. Kim günah ilerse bunu ancak kendi aleyhine

yapm olur. Allah her eyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. Kim yanlr

veya suç iler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira

etmi, apaçk bir günah yüklenmi olur... Doru yol kendisine apaçk belli

olduktan sonra. Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan bakasna

’ Nisa Sur. 108, 109

'Nisa Sur. 111

3 bn Cerir (7/463, 464) ve bn Ebî Hatim 4/1059-1063 (5930, 5940, 5042, 5050).

3 Nisa Sur. 105-107

5 Nisa Sur. 107
6
Nisa Sur. 109
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uyan kimseyi, döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarz. Oras

ne kötü bir dönü yeridir!"
1

buyurmutur. Bu âyetlerde kii bir günah iledii

zaman bunu ancak kendi aleyhine ileyecei ve bunun kendisinden bakasn

ilgilendirmeyecei, yaplan bir suçu mürik de olsa baka birine atmann iftira

ve büyük bir günah olduu bildirilmitir. Fakat hrsz kendisine sunulan bj

tövbeyi reddedip Mekke'ye müriklerin yanna kaçm, orada çalmak için

delip girdii bir evin bana yklmas ile de ölmütür .

3

bnu'l-Münzir, Haan (-1 Basrî)'den bildirir: Resûlullah (saliallahu aleyhi «selleri)

zamannda adamn biri demirden bir zrh çald. Zrhn yannda bulunmasndan

korkarak da onu Yahudi birinin evine att ve: “Zrh benim çaldm
söylüyorsunuz! Vallahi zrhn filan Yahudinin yannda olduunu örendim '

dedi. Konu Hz. Peygamber’e (saliallahu bM» »esellem) intikal ettirilince hrszn

arkadalar gelip onu temize çkarmaya çaltlar. Resûlullah (caüaiiahu aleyhi «selen)

aleyhte açk bir kant bulamayp hrsz suçsuz bulacak gibi olunca Yüce Allah:

"Allah’n sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin diye sana

Kitab' hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Allah'tan mafiret dile. Allah

balar ve merhamet eder. Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü

Allah hainlii meslek edinmi günahkârlar sevmez. Allah'n raz olmad
sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber

olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah ilediklerinin hepsini bilmektedir. Haydi

siz dünya hayatnda onlara taraf çkp savundunuz, ya kyamet günü

Allah'a kar onlar kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak?"*

âyetlerini indirdi. Sonra: "Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de

sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici

bulacaktr. Kim günah ilerse bunu ancak kendi aleyhineyapm olur. Allah

her eyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. Kim yanlr veya suç iler de sonra

onu bir suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah

yüklenmi olur"
4 buyurarak hrsza tövbe kapsn açt, suçu Yahudi olan

'Nisa Sur. 110-115
1 bn Cerîr (7/464, 465).

* Nisa Sur. 105-109
4 Nisa Sur. 110-112
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adama atmann büyük bir günah olduunu bildirdi. Daha sonra Hz.

Peygamber'e {nlMlahu aleyhi vesaiiemi hitaben: "Eer sana Allah'n bol nimeti ve

rahmeti olmasayd, onlardan bir takm seni saptmaya çalrd. Halbuki

onlar kendilerinden bakasn saptramazlar, sana da bir zarar vermezler.

Allah sana Kitap ve hikmet indirmi, sana bilmediini öretmitir. Allah'n

sana olan nimeti ne büyüktür"
1

buyurarak Yahudi'nin masum olduunu

söyledi ve zrh çalann kim olduunu bildirdi. Hrsz da: "Bu ekilde

Müslümanlar arasnda aça çktm ve zrh benim çaldm herkes örendi.

Artk buralarda kalamam" diyerek müriklere katld. Yüce Allah da bu

konuda: "Doru yol kendisine apaçk belli olduktan sonra. Peygamberden

aynlp, inananlarn yolundan bakasna uyan kimseyi, döndüü yöne

döndürür ve onu cehenneme sokarz. Oras ne kötü bir dönü yeridir!

üphesiz Allah, kendisine ortak koulmasn balamaz. Bunun dndaki

günahlar, diledii kimseler için balar. Allah'a ortak koan, kukusuz,

derin bir sapkla dümütür" 2
buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah’n sana

gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab’ hak ile

indirdik; hainlerden taraf olma"3
âyetini açklarken öyle demitir: "Burada

gösterilenden kast, Allah'n gönderdii vahiydir. Âyet Tu'me b. Ubeyrik

hakknda nazil oldu. Yahudilerden bir adam kendisinin yannda emanet

olarak bir zrh brakt. Beraber gidip Tu'me'nin evinde bir çukup açp

gömdüler. Yahudi gittikten sonra Tu’me çukuru açp zrh ald. Daha sonra

Yahudi gelip zrh isteyince Tu'me böylesi bir emaneti nkar etti. Yahudi de

akrabalanndan bazlanna gidip: "Benimle birlikte gelin! Zrhn nerede

olduunu biliyorum” dedi. Tu'me bunu örenince zrh alp Ensâr'dan biri

olan Ebû Muleyl’in evine att. Yahudiler gelip zrhn gömülü olduu yere

baktlar, ancak bir ey bulamadlar. Bunun üzerine Tu'me ile baz akrabalan

Yahudiye ar laflar ettiler. Tu’me, Yahudilere: "Beni hrszlkla m
suçluyosunuz?” dedi. Sonra Tu'me'nin evini aramaya baladlar. Ararken üst

’ Nisâ Sur. 113
1

Nisâ Sur. 115, 116

} Nisâ Sur. 105
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taraftan Ebû Muleyl'in evine baknca 2irhn orada olduunu gördüler. Bunun

üzerine Tu’me: “Zrh Ebû Muleyl alm!” dedi. Ensar da Tu’me’yi savununca,

Tu'me: “Benimle birlikte Resûlullah'a (ssiidiaHu vsseiiem) gelin! Beni savunmasn,

Yahudi'nin kantn boa çkarmasn söyleyin. Zira ben yalanc çkacak

olursam, Yahudi bütün Medine ahalisini yalanc çkartm olacak” dedi.

Bunun üzerine Ensâr'dan bir grup Allah Resûlü'ne (saHeliahu aleyhi veseiiem) geldiler ve:

“Yâ Resûlallah! Tu'me’yi savun ve Yahudiyi yalanc çkar” dediler.

Resûlullah (hMUw aleyhi nxSkm) dedikleri yönde bir tavr koymak üzereyken

Yüce Allah: "Allah'n sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin

diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Allah'tan mafiret

dile. Allah balar ve merhamet eder. Kendilerine hyanet edenleri

savunma; çünkü Allah hainlii meslek edinmi günahkârlar sevmez"
1

âyetlerini indirdi. Sonra Ensâri ve Tu'me'yi savunmalann zikredip: "Allah'n

raz olmad sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da

kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah ilediklerinin

hepsini bilmektedir. Haydi siz dünya hayatnda onlara taraf çkp

savundunuz, ya kyamet günü Allah’a kar onlar kim savunacak yahut

onlara kim vekil olacak?"
2
buyurdu. Daha sonra onlar tövbe etmeye çanp:

"Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret

dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici bulacaktr" 3 buyurdu. Tu'me’nin

zrh Ebû Muleyl'in çaldn söylemesi konusunda da: "Kim günah ilerse

bunu ancak kendi aleyhine yapm olur. Allah her eyi bilicidir, büyük

hikmet sahibidir. Kim yanlr veya suç iler de sonra onu bir suçsuzun

üzerine atarsa, üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah yüklenmi olur"4

buyurdu.

Daha sonra Ensarin Hz. Peygamber'e (uNishu eieyti veseiiem) gelip Tu’me’yi

savunmasn ve ona taraf olmasn istemeleri konusunda: "Eer sana Allah'n

bol nimeti ve rahmeti olmasayd, onlardan bir takm seni saptmaya

' Nisa Sur. 105-107
J Nisa Sur. 108,100
J Nisâ Sur. 110

’ Nisa Sur. 111, 112
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çalrd. Halbuki onlar kendilerinden bakasn saptramazlar, sana da bir

zarar vermezler. Allah sana Kitap ve hikmet indirmi, sana bilmediini

öretmitir. Allah'n sana olan nimeti ne büyüktür"
1

buyurdu. Ensarin,

Tu'me için yalan söylemeyi aralarnda gizlice konumalar hakknda da: "Bir

sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmay, yahut da insanlarn arasn

düzeltmeyi emredenleri hariç, onlarn aralarndaki gizli konumalarn

çounda hiçbir hayr yoktur. Kim bunlar srf Allah'n rzasn kazanmak için

yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceiz"2 buyurdu.

Yüce Allah bu ekilde indirdii âyetlerle Tu’me’nin hrszln Medine’de

aça çkarnca Tu’me kaçp Mekke’ye snd ve Müslümanken tekrar küfre

döndü. Mekke’de Haccâc b. lât es-Sülemî’nin yannda misafir oldu. Ancak

Haccâc’n evini soymak istedi ve bir yerden delik açt. Haccâc, evde tkrt ile

darbe sesi iitince gidip bakt. Tu’me yi görünce: “Hem misafirim, hem

amcam olusun! Buna ramen beni mi soyuyorsun!” dedi ve onu evinden

çkard. Tu'me, Süleym oullarnn talnda kafir biri olarak öldü. Yüce Allah

onun hakknda: "Doru yol kendisine apaçk belli olduktan sonra.

Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan bakasna uyan kimseyi,

döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarz. Oras ne kötü bir

dönü yeridir!"3 buyurdu.4

Süneyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, krime’den bildirir Ensâridan bir adam

içinde zrh da bulunan bir depoyu Tu’me b. Ubeyrik’e emanet edip yolculua

çkt. Yolculuk dönüü gelip depoya girince zrhn içerde olmadn gördü.

Zrh, Tu'me b. Ubeyrik’e sorunca, Zeyd b. es-Semîn adnda bir Yahudinin

çaldn söyledi. Ancak adam Tu'me b. Ubeyrik’i zrhndan sorumlu tuttu.

Tu'me'nin akrabalar durumu görünce Hz. Peygamber'e (sallallehu aleyhi vesellem) gelip

Tu’me’ye sahip çkmas konusunda onunla konutular. Resûlullah (sallslbhu aleyhi

«seiMjTu'me’den yana tavr koymak üzereyken de Yüce Allah: "Allah'n sana

gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin diye sana Kitab' hak ile

'Nisa Sur. 113
1 Nisa Sur. 114
3 Nisa Sur. 115

« bn Cerîr (7/466, 467) ve bn Ebî Hatim 4/1063, 1066 (5949, 5959, 5967).
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indirdik; hainlerden taraf olma! Allah'tan mafiret dile. Allah balar ve

merhamet eder. Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü Allah

hainlii meslek edinmi günahkârlar sevmez"' âyetlerini indirdi. Burada

hyanet edenlerden kast, Tu’me ile akrabalardr. Sonrasnda Yüce Allah, Hz.

Peygamber (saHaiiahu aleyhi veseHem) ve Tu'me'nin akrabalan hakknda: "Haydi siz

dünya hayatnda onlara taraf çkp savundunuz, ya kyamet günü Allah a

kar onlar kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak?'
2
buyurdu. Hrsz

diye suçlanan Zeyd b. es-Semîn ile ona iftira atan Tu’me b. Ubeyrik hakknda:

"Kim yanlr veya suç iler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa,

üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah yüklenmi olur"3 buyurdu. Yine Hz.

Peygamber (ailsiiahu airyh. mtlfem) ve kendisini saptrmaya çalan Tu'me’nin

akrabalan hakknda: "Eer sana Allah’n bol nimeti ve rahmeti olmasayd,

onlardan bir takm seni saptmaya çalrd. Halbuki onlar kendilerinden

bakasn saptramazlar, sana da bir zarar vermezler... Bir sadaka vermeyi,

yahut iyilik yapmay, yahut da insanlarn arasn düzeltmeyi emredenleri

hariç, onlarn aralarndaki gizli konumalarn çounda hiçbir hayr

yoktur...'4 buyurdu. Tüm insanlar için de: "Doru yol kendisine apaçk belli

olduktan sonra. Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan bakasna

uyan kimseyi, döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarz. Oras

ne kötü bir dönü yeridir!"5 buyurdu.

Tu’me b. Ubeyrik, hakknda nazil olan bu âyetlerden sonra Kurey’e

snp slam'dan çkt. Mekke’de iken Haccâc b. lât el-Behzî'ye ait olan bir

depoyu delip soymaya çalrken üzerine birta dütü ve yerinde kald. Sabah

olunca bu yaptndan dolay mürikler onu Mekke’den çkard. Mekke’den

çktktan sonra Kudâa kabilesinden bir kafileyle karlat. Önlerine çkp

"Yolda kaldm ve hiçbir eyim yok!" dedi. Bunun üzerine onu yanlarna

aldlar. Ancak gece olunca kafilenin mallann çalp kaçt. Kafiledekiler onun

’ Nisâ Sur. 105-107
3
Nisâ Sur. 109

3 Nisa Sur. 112
4 Nisâ Sur. 113, 114

5 Nisâ Sur. 115
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peine dütü, yakaladklarnda talayarak öldürdüler. te: "üphesiz Allah,

kendisine ortak koulmasn balamaz. Bunun dndaki günahlar,

diledii kimseler için balar. Allah'a ortak koan, kukusuz, derin bir

sapkla dümütür" 1

âyetine kadar bu âyetler onun hakknda nazil oldu .

2

bn Cerîr, Dahhâk’tan bildirir: Bu âyet, kendisine emanet olarak verilen bir

zrh sonradan sahibine inkar eden Ensâr'dan bir adam hakknda nazil oldu.

Hz. Peygamber'in (saflaiiahu aleyhi mailem) ashabndan bazlar onun peine düünce

akrabalar buna öfkelenip Allah Resûlü'ne Mbiiahu aleyhi veseiM geldiler ve: “Yâ

Resûlallah! Arkadamz güvenilir bir Müslüman iken onlar kendisini hain

çkardlar. Arkadamzn suçsuz olduunu açkla ve onu suçlayanlar azarla"

dediler. Hz. Peygamber (saliailahu aleyhi vesellem) adamn masum olduunu ve hrsz

olduu yönünde yalan söylendiini sand için adamn suçsuz olduunu

söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah'n sana gösterdii ekilde insanlar

arasnda hükmedesin diye sana Kitab' hak ile indirdik; hainlerden taraf

olma! Allah'tan mafiret dile. Allah balar ve merhamet eder. Kendilerine

hyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainlii meslek edinmi

günahkârlar sevmez. Allah'n raz olmad sözü gece kurarlarken, onu,

insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar.

Allah ilediklerinin hepsini bilmektedir. Haydi siz dünya hayatnda onlara

tarafçkp savundunuz, ya kyamet günü Allah'a kar onlar kim savunacak

yahut onlara kim vekil olacak?" 3 âyetlerini indirdi ve adamn hain olduunu

açklad. Adam, hrsz olduu ortaya çknca Mekke'deki müriklere snd ve

slam dininden çkt. Yüce Allah da onun hakknda: "Doru yol kendisine

apaçk belli olduktan sonra, Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan

bakasna uyan kimseyi, döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme

sokarz. Oras ne kötü bir dönü yeridir!"
4 buyurdu .

5

1

Nisa Sur. 116

* bn Cerîr (7/468, 469).

1 Nisa Sur. 105-109

1 Nisa Sur. 115
5 bn Cerîr (7/469, 470).
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Ibn Ebî Hâtim, Atiyye el-Avfî'den bildirir Tu'me b. Ubeyrik adnda bir

adam Hz. Peygamber'in (sBiisiiahu etoyt nntem) zamannda bir zrh çald. Dava Hz.

Peygamber'e [ssiiaiiahu aleyhi veuiiem) intikal ettirilince adam çald zrh bir adamn

evine att. Arkadalarna da: “Hz. Peygamber'in (raiiBiiahu lyt nallan) yanna gidin

ve benim suçsuz olduumu, zrhn filan kiinin evinde olduunu söyleyin”

dedi. Arkadatan suçsuz olduunu söylemek üzere Resûlullah'a (uMhu «Mi

reseikn) gittiklerinde Yüce Allah: 'Kim yanlr veya suç iler de sonra onu bir

suçsuzun üzerine atarsa, üphesiz iftira etmi, apaçk bir günah yüklenmi

olur"' âyetini indirdi ve adamn hrsz olduunu, bakasna iftira attn

açklad .

2

Abdumezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim' n

bildirdiine göre Katâde: 'Kendilerine hyanet edenleri savunma; çünkü

Allah hainlii meslek edinmi günahkârlar sevmez'3 âyetini açklarken

öyle demitin Enamdan bir adam amcasnn zrhn çald ve suçu komusu

olan bir Yahudinin üzerine att. Adamn akrabalan zrh konusunda amcasyla

tarttlar. Dava Hz. Peygamber'e Maiiahu eleyin miism) intikal edince, Allah Resu ü

onu suçsuz bulacak gibi oldu. Bu âyet nazil olunca da adam kaçp müriklere

snd. Kaçmas üzerine de: "Doru yol kendisine apaçk belli olduktan

sonra, Peygamberden ayrlp, inananlarn yolundan bakasna uyan

kimseyi, döndüü yöne döndürür ve onu cehenneme sokarz. Oras ne

kötü bir dönü yeridir!"’ âyeti nazil oldu .

5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ibn Abbâs'tan bildirir: Kendi görüünüze

göre hüküm vermekten saknn! Zira Yüce Allah Hz. Peygamber’e (sallalJahu aleyhi

vasEiiem): 'Allah'n sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin

diye..."
6 buyurmu, “kendi gördüün ekilde” dememitir .

7

’ Nisâ Sur. 112
2 bn Ebî Hâtim 4/1063 (5953).

3 Nisâ Sur. 107
4 Nisâ Sur. 115

5 Abdurrezrâk (1/172), bn Cerir (7/471) ve bn Ebî Hâtim 4/1066 (5965).

* Nisâ Sur. 105

7 bn Ebî Hatim 4/1059 (5929).
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bnu’l-Münzir, Amr b. Dinar'dan bildirir. Adamn biri Hz.Ömer'e: "Allah’n

sana gösterdii ekilde insanlar arasnda hükmedesin...*
1

deyince, Ömer:

"Yava ol! Bu sadece Hz. Peygamber'e (uUafUu «ieyti miM has bir eydi"

karln verdi.

bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hitim'in bildirdiine göre Atîyye el-Avfî: "Allah'n

sana gösterdii ekilde..."
3 buyruunu açklarken: “Kuriân'da gösterdii

ekilde, anlamndadr" demitir.
3

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Enes vastasyla Rabîa’dan bildirir. “Yüce Allah,

Kuriân' indirdi, ancak sünnete de yer brakt. Hz. Peygamber (saiMUu aN> «eseücm)

de sünneti ortaya koydu, ancak görüe de yer brakt ."4

bn Ebî Hâtim, bn Vehb'den bildirir: Mâlik bana öyle dedi: “insanlar

içinde iki ekilde hüküm verilir. Kuriân ve sünnete göre verilen hüküm olmas

gereken ve isabetli olan hükümdür. kincisi, hakknda Kuriân ve sünnette

herhangi bir ey bulunmayan bir konuda kiinin kendi içtihadna göre verdii

hükümdür. Umulur ki Yüce Allah kiiyi bu hükmünde muvaffak klar. Bunun

üçüncüsü de vardr ki kiinin bilmedii bir konuda hüküm vermeye

çalmasdr. Kii böylesi bir hüküm verirken de muvaffak olamaz."5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Allah'n sana gösterdii

ekilde insanlar arasnda hükmedesin ..."
6 buyruunu açklarken: “Yüce

Allah'n kitapta sana açkladna göre, anlamndadr" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Matar: “Allah'n sana gösterdii ekilde

insanlar arasnda hükmedesin..."7 buyruunu açklarken: “Delil ve ahitlere

göre hükmetmek, anlamndadr" demitir.

8

' Nisa Sur. 105
3
Nisa Sur. 105

3 bn Ebî Hatim 4/1059 (5931).

< bn Ebî Hâtim 4/1058, 1059 (5927).

5 bn Ebî Hâtim 4/1059 (5928).
6
Nisâ Sur. 105

7 Nisâ Sur. 105
8 bn Ebî Hâtim 4/1059 (5932).
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Abd b. Humeyd ve Ibn Ebî Hâtim hem mevkûf, hem de merfû olarak bn

Mes'ûd'dan bildirin Kii yalnzken klamayaca bir namaz insanlarn önünde

kld zaman Rabbine deer vermemi, onu aldatm demektir. Zira Yüce

Allah: 'Allah’n raz olmad sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan

gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah

ilediklerinin hepsini bilmektedir
* 1

buyurur/

Abd b. Humeyd de Huzeyfe'den benzerini: "Yannda insanlann Allah'tan

daha fazla deerli olmasndan utanmaz m!” ziyadesiyle zikreder.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Ebû Rezîn: “jgZ
ty

Mî buyruunu açklarken: "Allah'n raz

olmayaca sözler kurmalandr" demitir/

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in Ali vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret

dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici bulacaktr"* buyruunu

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah bu âyette hilmini, balamasn,

cömertliini, rahmetinin ve mafiretinin geniliini bildirmitir. Kii küçük

veya büyük bir günah ilediinde, günah göklerden, yerlerden ve dalardan

daha büyük olsa da balanma diledii zaman Yüce Allah' balayc ve

esirgeyici olarak bulacaktr."
6

bn Cerîr, Abd b. Humeyd, Taberânî ve Beyhakî'nin uabu'l-îman’da

bildirdiine göre bn Mes’ûd: "srail ogullanndan biri bir günah iledii zaman

dier günün sabahnda bu günahnn keffaretini kapsnda yazl bulurdu.

Üzerine sidik bulat zaman da temizlemek için bulaan yeri makasla kesip

atard" dedi. Adamn biri: "Yüce Allah, srail oullanna pek hayrlar ihsan

etmi" deyince, bn Mes'ûd u karl verdi: "Yüce Allah’n size ihsan ettii

onlara ihsan ettiinden daha hayrldr. Zira suyu size temizleyici kld ve

' Nisâ Sur. 108
1 bn Ebî Hâtim 4/1061 (5938 mevkûf olarak, 5939 merfû olarak).

5 Nisa Sur 1U8

4 bn Cerîr (7/472, 473) ve bn Ebî Hatim 4/1061 (5941).

4 Nisâ Sur. 110
4 bn Cerîr (7/476).
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günahlar konusunda: "Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de

sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici

bulacaktr^ buyurdu."2

Abd b. Humeyd, bn Mes'ûd'dan bildirin Nisâ Sûresi'nden: "Kim bir

kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allahtan mafiret dilerse,

Allah' çok balayc ve esirgeyici bulacaktr"3
âyeti ile, "Eer onlar

kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarnn

balamasn dileseler ve Peygamber de onlara balama dileseydi,

elbette Allah' tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklard
"4

âyetini okuyup da balanma dileyen kii balanr.

bn Cerir, Habîb b. Ebî Sâbt’ten bildirin Kadnn biri Abdullah b.

Muaffel'e geldi ve fuhu ile hamile kalan ve bundan doan çocuunu

öldüren kadnn durumunu sordu. Abdullah: "Onun için Cehennem ateinden

baka bir ey yoktur!" karln verdi. Kadn alayarak oradan aynlnca,

Abdullah onu geri çard. Kadna: "Senin meselen u iki durumdan biridir”

dedi ve: "Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan

mafiret dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici bulacaktr
"5 âyetini

okudu. Kadn bunu duyunca gözlerini silip gitti .

6

bn Ebî Hatim, bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle*de ve bn Merdûye,

Ali vastasyla Ebû Bekriden bildirin Resûlullah’n («ma aleyh «sAm) öyle

buyurduunu iittim: Günah ileyen kul güzelce abdest alr, kalkp namaz klar

ve balanma dilerse Yüce Allah onu mutlaka balar. Zira: "Kim bir kötülük

yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mafiret dilerse, Allah' çok

balayc ve esirgeyici bulacaktr
*7 buyurur.’

1

Nisâ Sur. 110
J bn Cerir (7/475, 476), Taberânî (8794) ve Beyhakî (7143).

} Nisâ Sur. 110
1 Ni9â Sur. 64
5 Nisa Sur. 110
6
tbn Cerir (7/476).

7 Nisâ Sur. 110
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Ebû Ya'Iâ, Taberânî ve bn Merdûye, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir:

Resûlullah'la (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) birlikte bir yerde otururken bir ihtiyaçtan dolay

kalkaca zaman ayet geri dönecekse oturduu yere ayakkabsn veya

üzerindeki bir eyi brakr öyle giderdi. Bir defasnda bu ekilde oturduu

yere ayakkabsn brakp kalkt. Ben de bir kap su alp peinden gittim. Bir

müddet sonra geldi, ancak hacetini gidermemiti. Gelince: "Rabbimden bana

bir elçi geldi ve: "Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra

Allahtan mafiret dilerse, Allah' çok balayc ve esirgeyici bulacaktr
"2

dedi. Ben de bunun müjdesini ashabma vereyim dedim " buyurdu. Daha önce

nazil olan: "...Kim kötü bir i yaparsa, onunla cezalandrlr ..."3 âyeti

insanlara pek ar gelmiti. "Yâ Resûlallah! Zina edip hrszlk yapsa soma
Rabbinden balanma dilese Allah onu yine balar m?" diye sorduumda:

"Evet, balar" karln verdi. Ayn eyi bir daha sorduumda yine: "Evet,

balar" karln verdi. Üçüncü defa sorduumda ise: "Evet! Uveymir

(Ebu'd-Derdâ) istemese de balar" karln verdi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn îrîn:

"...Onu bir suçsuzun üzerine atarsa ..."5 buyruunu açklarken: "Burada

suçsuz olan kiiden kast Yahudidir" demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Sana bilmediini

öretmitir..."7 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, kyamet gününde

kullarna kar hüccet olsun diye Hz. Peygamber'e (»yiahu aleyhi vesellem) ahiret ile

dünya hayatnn anlamn, helal ile haramlan öretti" demitir.
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Sana bilmediini

öretmitir..."9 buyruunu açklarken: "Hayr ile erri öretti" demitir .

10

1 bn Ebî Hatim 4/1062 (5946), bnu's-Sünnî 353 (sh. 117) ve bn Kesir, Tefsir’de (2/363)

geçtii üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1346).
1 Nisa Sur. 110
3 Nisa Sur. 123

* Metâlib’de (3939) geçtii üzere Ebû Ya'Iâ, Mecmeu'z-Zevâid'de (7/10, 11) geçtii üze-e

Taberânî ve bn Kesîr, Tefsir'de (2/363) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Nisa Sur. 112
6 bn Cerîr (7/478) ve bn Ebî Hâtûn 4/1063 (5952).
7 Nisa Sur. 113
a bn Ebî Hatim 4/1064 (5957).

9 Nisa Sur. 113
10 bn Ebî Hâtûn 4/1064 (5958).




